Beef
Nauta & pihvikarja
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Naudanlihan
ykköstoimittaja
sinullekin

Chosen by Farmers
Parhaita paloja maailman
parhaasta, australialaisesta
rotukarjasta.
Annerstedt
Valikoitujen sopimustuottajien
laatulihaa eri puolilta maailmaa.

HKScan Pro on naudanlihan ykköstoimittaja
ammattikeittiöille. Olemme luotettava ja osaava
yhteistyökumppani. Ymmärrämme ammattikeittiöiden tarpeet sekä tarjoamme korkealaatuisia tuotteita ja tuottavia ratkaisuja. Asiakkaiden odotuksiin
vastaamme Pohjoismaiden johtavan lihatalon yli
100 vuoden kokemuksella, innovatiivisilla palveluilla ja monipuolisella tuotevalikoimalla.

Tammisen Rotukarja-liha
Kotimaista rotukarjan lihaa,
joka on jäljitettävissä tuottajatilalle asti.
Flodins
Premium-luokan naudanlihaa
Pohjoismaista ja Baltiasta.
HK Naudanliha
Monipuolinen valikoima
kotimaista naudanlihaa fileistä
kuutioihin.
HK Takuumurea
Huolella valittua ja pitkään
raakakypsytettyä kotimaista
nautaa.

Ammattikeittiöille räätälöityä palvelua
tuottavia palveluja: keittiömestarimme seuraavat jatkuvasti
trendejä, ennakoivat tulevaa ja kehittävät sen pohjalta uutta
reseptiikkaa tuotteidemme hyödyntämiseksi erilaisissa liikeideoissa. Lisäksi he kouluttavat alan ammattilaisia sekä
omassa demokeittiössämme että asiakkaiden luona. Ravitsemusasiantuntijamme puoleen asiakkaamme voivat kääntyä
esimerkiksi ravitsemussuositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia pohtiessaan.

HKScan Pro Beef -palvelukonsepti on suunniteltu erilaisia
ammattikeittiöitä ajatellen. Tunnemme ja tiedämme laajan
asiakaskuntamme tarpeet ja odotukset, olipa kyse ravintoloista, julkisista ruokapalveluista tai horeca-tukuista.
Toimintamme peruskiviä ovat asiakkaan liiketoimintaa tukeva
tuotevalikoima, korkea toimitusvarmuus, laatulupausten
pitävyys ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Näiden perusasioiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme valmiita lisäarvoa
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Laatulihasta kaikki alkaa
HKScan Pro Beef -palvelukonsepti rakentuu huippulaatuisen
raaka-aineen ympärille. Naudanlihavalikoimamme perustan
muodostavat suomalaisten karjankasvattajien sopimustuotanto sekä valikoidun tuontilihan tarjonta.
Käyttämämme naudanliha on vastuullisesti tuotettua. Valvomme, seuraamme ja ohjaamme eläinten asianmukaista kohtelua
alkutuotannosta jalostukseen asti ja teemme jatkuvasti työtä
vähentääksemme lihantuotannon ympäristövaikutuksia koko
arvoketjussa.
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Lihan arvoketju HKScanissa
Lisäarvoa tuottavat toiminnot
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Teknologia, tutkimus ja kehitys
Myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu
Henkilöstöjohtaminen
Materiaalien ja palvelujen hankinta

Lihan tilaus-toimitusketju (sika, siipikarja, nauta, lammas)
Teollinen tuotanto

Jalostus/
Genetiikka
Eläintuotanto
Rehuntuotanto

TEURASTUS

LEIKKUU

JATKOJALOSTUS

Jakelu

Sivutuotevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely
Kuljetukset

Jäljitettävyys on
osa vastuullisuutta

Toimintaa tukevat tahot

Rehuteollisuus
Jäljitettävyyden osalta lihan toimitusketju on varmennettavissa eläimille syötettävästä rehusta kuluttajan hankkimaan
tuotteeseen asti. Kehitämme tuotantoa ja teknologiaa
eläinten hyvinvointia ja ympäristöä ajatellen sekä kiinnitämme erityistä huomiota myös ravitsemuksellisiin
ja tuoteturvallisuuteen liittyviin asioihin. Haluamme
olla varmoja siitä, että tuottamamme lihatuotteet ovat
turvallisia, ja siksi valvomme lihan mikrobiologista laatua
säännöllisellä näytteenotolla ketjun eri vaiheissa.

Entistä useampaa kiinnostaa, missä ja miten
liha on tuotettu, ja mikä on sen reitti tilalta
ruokapöytään. HKScanin vastuullisen toiminnan lähtökohtana on pitkäaikainen
sitoutuminen koko lihantuotannon arvoketjun kehittämiseen. Liharaaka-aineen
alkuperän tunteminen ja vastuullinen
raaka-ainehankinta ovat liiketoimintamme ydintä.
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Energiantuottajat

Pankit ja
rahoitusala

Kemianteollisuus

Sivutuotteiden
hallinta ja
jätteiden
käsittely

Palveluntoimittajat

Kone- ja
laitevalmistajat

Logistiikkatoimijat

Muut
raaka-aine
toimittajat

Viranomaiset
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Pakkaustoimittajat

Edunvalvonta

Tutkimus- ja
koulutusala

ASIAKAS/
KULUTTAJA

Chosen by Farmers
Australian laajat arot ovat kuin luotuja karjan
laiduntamiseen, ja siellä kasvatettua pihvikarjaa kehutaankin yleisesti maailman parhaaksi. Olemme valinneet huolella Chosen
by Farmers -valikoimaan vain korkeimman
premium-laatuluokituksen omaavaa pihvilihaa
Australian maineikkaimmilta tuottajilta. Heille
karjan hyvinvointi ja lihan laatu ovat olleet
ylpeyden aiheita jo sukupolvien ajan.
Perinteiseen tapaan näiden tuottajien liharotuinen karja saa laiduntaa vapaasti niityillä
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ympäri vuoden. Liikunta, stressitön elämä ja
luonnollinen ravinto tekevät lihasta mureaa ja
antavat sille täyteläisen maun.
Liha kuljetetaan 0-asteisissa konteissa Suomeen. Kuljetuksen aikana liha raakakypsyy ja
lihalle ominaiset aromit muotoutuvat.
HKScan Pron Chosen by Farmers -valikoimaan sisältyy meheväksi marmoroituneen
pihvilihan lisäksi muun muassa naudan niskaa
ja kuvetta.

Annerstedt
Annerstedt-brändin alla tarjoamme laadukasta pihvilihaa ja valikoimaa täydentäviä
tuotteita eri puolilta maailmaa. Naudanlihamme on ruohikkolaitumilla kasvatettua nautaa,
pääasiassa nuorta härkää, hiehoa ja nuorta
lehmää. Eläinten ikä vaihtelee 24-36 kuukauden välillä.

omissa laitoksissa Suomessa, Ruotsissa ja
Baltiassa. Laadun varmistamiseksi sopimustuottajamme ja valmistajamme käyvät läpi
perusteellisen laaduntarkastuksen, missä
arvioidaan kaikkea maatilan olosuhteista kuljetuksiin ja valmiisiin tuotteisiin asti. Näiden
lisäksi lihan alkuperä on merkitty pakkauksien
etiketteihin.

Kaikki liha tulee laatusertifioiduilta tuotantolaitoksilta ja jatkojalostus tapahtuu HKScanin
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Tamminen Rotukarja
Tammisen Rotukarjassa koko ketju laitumelta
ruokapöytään keskittyy parhaan mahdollisen
laadun ja maun aikaan saamiseen. Karjan
tuotannossa panostetaan lajityypilliseen
kasvatukseen, jossa eläinten luonnolliset tarpeet ja hyvinvointi on huomioitu esimerkiksi
liikkumatilan ja ravinnon suhteen. Osana
lajityypillistä käyttäytymistä karja laiduntaa
kesäisin ulkona luonnonravinnosta nauttien.
Talvet eläimet viettävät pihatoissa, joissa
niillä on aina olkimatto tai muuta kuiviketta
pehmikkeenään.
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Jo kolmannessa polvessa toimivassa perheyrityksessä vannotaan käsityön nimiin. Pääosa
työvaiheista tehdään käsin, esimerkiksi pihvit
ja palalihat leikataan ja viimeistellään käsityönä parhaan laadun takaamiseksi. Tamminen
on edelläkävijä myös lihan jäljitettävyydessä.
Kaikkien Rotukarja-tuotteiden alkuperä on
tiedossa ja kasvattajatilakin on merkitty
etikettiin.

Flodins
Flodins on HKScan-konsernin tuotebrändi,
joka on tunnettu jo pitkään erityisesti Ruotsissa premium-luokan naudanlihasta. Tuotemerkin alla myytävien tuotteiden liharaaka-aine
tulee konsernin kotimarkkinoilta Pohjoismaista ja Baltiasta. Korkean laadun varmistamiseksi kaikki Flodins-tuotteet valmistetaan
HKScanin omissa tuotantolaitoksissa tai
tarkoin valittujen alihankkijoiden toimesta.

Näin voidaan taata vastuullisesti tuotettu
liha ja hyvä jäljitettävyys, sillä HKScan ohjaa,
kehittää ja valvoo kaikilla kotimarkkinoilla
koko alkutuotantoketjua. Ammattikeittiöiden
arvostaman pihvilihan lisäksi Flodinsvalikoimaan kuuluvat myös suositut sous vide
-kypsennetyt naudanposket.
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HK Takuumurea
HK Takuumurea on huolella valittua ja pitkään
raakakypsytettyä suomalaista naudanlihaa.
Pääosa tuotteista on peräisin erityisesti
lihantuotantoon jalostetuista roduista, minkä
ansiosta esimerkiksi fileet ovat tavallista
paremmin marmoroituneita. Lihakarjan kasvatukseen erikoistuneet ja pitkän kokemuksen
karjankasvatuksesta omaavat tilalliset takaavat korkealaatuisen raaka-aineen, joka

12

HK Naudanliha
HKScanin ammattilaisten käsissä jalostuu
parhaaksi kotimaiseksi pihvilihaksi.
HK Takuumurean salaisuus on huolellisessa
raakakypsytyksessä, jonka aikana vakumoitua
lihaa säilytetään viikkojen ajan 0-asteisessa
lämpötilassa. Mureuttamisen lisäksi raakakypsytys syventää myös lihan makua, väriä ja aromia tehden HK Takuumureasta ensiluokkaista
naudanlihaa.

Kaikki HK Naudanliha on sataprosenttisesti
suomalaista sopimuskasvattajimme tuottamaa naudanlihaa. Noin 80 prosenttia lihasta
tulee kotimaisilta maitokarjatiloilta, joissa
eläinten hyvinvointiin kiinnitetään erityisen
suurta huomiota. Luotettavan sopimustuotannon ansiosta tiedämme jokaisen jalostukseemme tulevan naudanlihakilon alkuperän
ja sen, millaisissa olosuhteissa eläimet ovat
kasvaneet ja minkälaisella ravinnolla niitä on
ruokittu.

Yhteistyössä ammatistaan ylpeiden karjankasvattajien kanssa tuottamaamme HK Naudanlihaa on tarjolla ammattikeittiöiden kaikkiin
tarpeisiin. Runsas ja monipuolinen valikoima
ulottuu pihveistä paisteihin sekä kuutioihin,
suikaleisiin ja jauhelihaan. Niin arjen tarpeisiin
kuin juhlapöytää kruunaamaan.
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Flanksteak

1.

2.

3.

13.

4.

0,9 kg Chosen by Farmers
Flanksteak
5
valkosipulinkynttä
5
timjaminoksaa
2 rkl
sinapinsiemeniä
2 rkl
suolaa
1 rkl
mustapippurirouhetta
0,05 l oliiviöljyä

12.

14.
11.

6.

8.

10.

15.
16.

7.
7.

17.

Grillaa flanksteakiin kaunis väri.
Hiero mausteet pintaan ja kääri
folioon. Aseta paistomittari lihaan
ja kypsennä grillissä miedolla lämmöllä kunnes lihan sisälämpötila
on +58 °C.

9.
18.

5.

Uuniperunat
6 kpl uuniperunoita 		
halkaistuna
0,1 l
lehtipersiljahaketta
0,05 l timjamihaketta
0,05 l oliiviöljyä
1 rkl
suolaa
1 tl
mustapippurirouhetta

Parhaat palat
kuhunkin käyttöön

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naudanliha kannattaa valita kypsennystavan mukaan,
jolloin lopputuloksesta tulee mahdollisimman murea.
Keittämällä ja hauduttamalla valmistettaviin ruokiin
sopivat runsaasti sidekudosta sisältävät ruhon etupään
osat, kuten niska, lapa ja rinta. Sidekudosta on myös etuja kulmapaisteissa, joten niistä leikattu liha kannattaa
hauduttaa paistamisen jälkeen.
Pihveissä parhaimmillaan ovat sisä- ja ulkofileet. Klassiset
pihvit, kuten tournedos ja châteaubriand leikataan
sisäfileestä. Hyvin marmoroitunut ulkofilee sopii myös
grillattavaksi.

Poski
Niska
Etuselkä
Entrecôte
Etupotka
Lapa
Rinta
Kylki
Kuve eli Flanksteak

Sekoita kaikki raaka-aineet keskenään ja paahda +180 C° uunissa
25 minuuttia.

10. Kulmapaisti
11. Sisäpaisti
12. Paahtopaisti
13. Ulkofilee
14. Sisäfilee
15. Ulkopaisti
16. Pyöröpaisti
17. Häntä
18. Takapotka

Ruohosipuli-dippi
0,3 kg ranskankermaa
0,1 l
ruohosipulia
0,5 tl suolaa
mustapippuria
Vatkaa ranskankerma vaahdoksi ja
lisää ruohosipuli sekä mausteet.
Anna maustua hetki. Tarjoa mehevä flanksteak uuniperunoiden,
ruohosipulidipin ja HK Punaviinikastikkeen kanssa.

Kypsyyssuositukset
Nauta

Kauan raakakypsytettyä sisäpaistia voi käyttää ulkofileen
tavoin, mutta nopeassa kypsennyksessä liha kannattaa
kuitenkin leikata melko ohueksi, koska siinä on jonkin
verran sidekudosta.
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Annosmäärä 6

Raaka

Medium

Kypsä

Paisti		

56-58 °C

60 °C

Filee

52-54 °C

54-58 °C

48-51 °C
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Philadelphia Cheese
Steak Sandwich

Grillistara Burgeri
0,96 kg Tamminen Rotukarjan
burgeripihvejä (á 160 g)
suolaa
mustapippurirouhetta
6 kpl
Cheddarjuustosiivua

Annerstedt Naudan
rinta, viipaloitu
0,05 kg piparjuuriraastetta
0,5 l
lihalientä
10 kpl isoa sämpylää
0,5 kg Gouda juustoa 		
viipaleina
1 kg
sipuliviipaleita
0,05 kg voita
0,05 l
rypsiöljyä
suolaa
mustapippuria
1,5 kg

Mausta pihvit suolalla ja pippurilla.
Paista haluttuun kypsyysasteeseen.
Aseta Cheddarsiivut pihvien päälle
sulamaan.
Sinappimajoneesi
0,15 l
majoneesia
1-2 rkl sinappia
2 tl
lehtipersiljaa 		
hienonnettuna
sinapinsiemeniä
suolaa
mustapippuria

Yhdistä piparjuuri ja lihaliemi.
Kiehauta. Lisää häränrinta kiehuvaan liemeen ja kuumenna.
Freesaa sipulit kevyesti voi-öljy
seoksessa ja mausta suolalla ja
pippurilla. Halkaise sämpylät
ja lado pellille. Aseta jokaiselle
pohjalle 150 g naudanrintaa
ja 50 g juustoviipaleita. Laita
+150 °C uuniin kunnes juusto
sulaa. Laita päällimmäiseksi
freesattu sipuli ja sämpylän
kansi. Tarjoa raikkaan salaatin
ja kuumennusliemen kera.

Sekoita sinappimajoneesin raakaaineet keskenään. Mausta suolalla
ja pippurilla.
6 kpl
12 kpl

Annosmäärä 10

hampurilaissämpylää
kypsää pekonisiivua
kirsikkatomaatteja
viipaleina
salaattia

Kokoa burgerit ja nauti!
Annosmäärä 10
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Naudan poskia
á la Ras el hanout
2 kg

Tournedos Rossini
0,1 l
0,3 l
2 rkl

madeiraa
lihalientä
kylmää voita pieninä 		
kuutioina
0,6 kg HK Naudan 			
sisäfileepihvejä (á 150 g)
suolaa ja mustapippuria 		
myllystä
kirkastettua voita paistamiseen
0,2 kg tuoretta ankan- tai 			
hanhenmaksaa
4
viipaletta vaaleaa leipää
pala tryffeliä

Flodins Haudutettuja 		
naudan poskia

Maustetahna
7 rkl
Ras el hanout -maustekastiketta
4 rkl
rypsiöljyä
6 rkl
Kikkoman Seasoning 		
for Sushia
tuoreita korianterinvarsia
mustapippuria, suolaa
Sekoita öljy, Ras el hanout ja etikka
keskenään. Viipaloi poskilihat ja laita
vuokaan. Lisää maustetahna, korianterin varret, suola ja mustapippuri. Anna
marinoitua muutama tunti. Kuumenna
marinoimisliemessä.

Kuumenna madeira ja lihaliemi pannulla. Keitä kasaan kunnes kastike on
melkein siirappimaista. Ota pois levyltä
ja vatkaa voikuutiot sekaan muutama
kerrallaan.

Pikkelöityä endiiviä
4 kpl endiiveja
1 dl
etikkaa
2 dl
sokeria
3 dl
vettä
0,15 l seljankukkaa
tähtianiksia

Mausta pihvit suolalla ja pippurilla.
Jätä huoneenlämpöön 30 minuutiksi.
Ruskista pihvit kirkastetussa voissa
pikaisesti molemmin puolin. Nosta
uunivuokaan ja kypsennä +120 °C
uunissa mediumiksi (noin 15 minuuttia). Pidä pihvit lämpiminä. Leikkaa
ankanmaksa siivuiksi, mausta suolalla
ja pippurilla. Paista viipaleita teflonpannulla muutama sekunti kummaltakin puolelta. Ota pois pannulta ja pidä
lämpimänä.

Irrota endiivinlehdet kannasta ja nosta
vuokaan. Yhdistä liemen ainekset, kiehauta ja jäähdytä noin 30 °C:ksi. Kaada
endiivien päälle ja anna maustua n. 30
minuuttia.
Kuivatut oliivit
0,1 kg Kalamata oliiveja (kivettömiä)

Leikkaa leipäviipaleet stanssilla tai veitsellä halkaisijaltaan pihvien kokoisiksi
kiekoiksi. Paista kirkastetussa voissa
rapeiksi. Ota pois pannulta ja pidä
lämpimänä.

Huuhtele oliivit ja kuivaa +80 °C uunissa yön yli.
Asettele valutetut endiivit vadille, nosta
päälle mureaksi haudutetut posket ja
koristele kuivatuilla oliiveilla

Vuole tryffelistä pieniä lastuja. Aseta
leipäviipale lautaselle ja sen päälle kerroksittain pihvi, ankanmaksa ja tryffeli.
Lusikoi kastiketta päälle ja lautaselle.
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HKScan Finland Oy
Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu 010 570 130
www.hookoo.fi, www.hkscanpro.fi, www.hkscan.com
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