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THE BEST MEAT ON THE STREET

vietnamese
crying tiger

MEXICAN
HOT CHEEKS
philly cheese steak

MIDDLE EAST 
CHICKEN

IT’S 
BEST
By
THe 

bone!



Pitkään haudutettavat ruhonosat ovat tren-
dikkäintä syötävää juuri nyt. Mureat naudan ja  
possun poskilihat, härän rinta ja ribsit maistu-
vat monessa muodossa, ja erityisen suureen 
suosioon ne ovat nousseet sormin syötävissä 
katuruuissa. 

HKScan kulkee ruokatrendien aallonharjalla 
tuomalla markkinoille uuden Tasty & Tender 
-tuotesarjan. Sous vide -kypsennyksen ansi-
osta voit unohtaa tuntikausien hauduttamisen 
ja valmistaa nopeasti mitä erilaisimpia ruokia 
myös katukeittiössä. Kokeile keittiömesta-
riemme valmiita reseptejä tai ideoi itse uusia 
käyttötapoja. 

Paras l iha löytyy luun v ierestä . 
Tasty & Tender -tuotteet edustavat HKScanin 
kansainvälisiä Flodins- ja Annerstedt-brändejä. 
Flodins on HKScanin tuotebrändi, jonka 
liharaaka-aine tulee konsernin omista tuotanto-

laitoksista Pohjoismaista ja Baltiasta.  
Annerstedt-brändin alla tarjoamme parasta 
laatulihaa tunnetuilta, laatusertifioidulta 
tuotantolaitoksilta eri puolilta maailmaa. 

Korkeaa kansainväl istä laatua

— THE  BEST  MEAT ON  THE  STREET  —

tasty, tender and trendy.
WITH HIGH QUALITY 
STANDARDS.

Finger licking good! served 
here!



 1 kg Flodins Haudutettu naudan poski 
 10-20 kpl riisipaperiarkkia 

Crying tiger kastike
 0,15 l  Ketjap Manis soijakastiketta 
 0,15 kg  Sunshine Chilikastiketta tai   
   Sweet Chili -kastiketta
 0,05 kg raastettua inkivääriä
 0,15 l  limen mehua
 0,03 l  Hoisin -kastiketta
 0,08 kg  tuoretta sitruunaruohoa hienonnettuna 
 0,02 kg  chiliä hienonnettuna

Sekoita ainekset keskenään. 

Pikkelöity PunasiPuli-retiisisalaatti
 0,12 kg  suikaloitua punasipulia
 0,05 kg  viipaloitua retiisiä
 0,1 l  Kikkoman Seasoning for Sushi -etikkaa 
 0,2 l  vettä
 0,05 kg  sokeria

Yhdistä liemen ainekset ja kiehauta. Kaada liemi kas-
visten päälle ja anna maustua kylmässä noin tunti.  

nuoC Cham (vietnamilainen diPPi)
 0,02 kg  ruokosokeria
 0,06 l  vettä
 0,01 kg  murskattua valkosipulia
 0,015 kg  punaista chiliä viipaloituna
 0,06 l  limen mehua
 0,06 l  kalakastiketta
 0,06 l  Kikkoman Seasoning for Sushi -etikkaa
 0,01 kg  viipaloitua inkivääriä 

Kiehauta kaikki ainekset kattilassa ja jäähdytä. 

lisäksi
Suikaloituja sokeriherneitä ja tuoretta korianteria.
Leikkaa naudan posket viipaleiksi. Sivele Crying tiger 
kastikkeella. Kuumenna uunissa.  
Laita kastikkeet ja vihannekset pieniin kulhoihin. 
Kastele riisipaperiarkit kuumassa vedessä niin että 
pehmenevät. Sivele leikkuulauta kylmällä vedellä ja 
nosta riisipaperiarkit leikkuulaudalle. Täytä naudan 
poskiviipaleilla ja vihanneksilla. Kääri rullalle. Dippaa 
kastikkeisiin ja nauti.

Annosmäärä 10 

 1,5 kg Flodins Haudutettu  
   porsaan poski   
 0,3 kg vehnäjauhoja
 1 rkl suolaa

Yhdistä jauhot ja suola. Pyöritte-
le porsaanposket jauhoseokses-
sa. Uppopaista rasvakeittimessä 
170 °C:ssa noin 3 – 4 minuuttia, 
kunnes posket ovat rapeita ja 
kauniin ruskeita. Valuta ja kaada 
kulhoon. Lisää osa Mexico Hot-
kastikkeesta päälle ja sekoita 
hyvin. Tarjoa rapeiden tortilla-
lastujen, Mexico Hot-kastikkeen, 
avokadon, jalapenojen ja korian-
terin kera.   

kastike 
 0,4 kg voita
 0,6 kg Tex-mex salsaa
 2   jalapenoa
 2   limetin mehu
 2 rkl  suolaa
 3 rkl sokeria

Sulata voi. Lisää muut raaka-
aineet tehosekoittimeen. 
Käynnistä laite ja lisää sulatettu 
voi ohuena nauhana. Emulgoi 
kastike. Tarkista maku.   

Annosmäärä 10 

Rapeat poRsaanposket 
ja Mexico Hot -kastike

HOT 
CHEEKS

vietnamese crying tiger
VietnaMilaiset naudanposki-
tuoRekeVätRullat



MIDDLE EAST CHICKEN

 1,5 kg 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

Yhdistä piparjuuri ja lihaliemi. 
Kiehauta. Lisää häränrinta kie-
huvaan 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.  

Annosmäärä 10 

pHiladelpHia cHeese 
steak sandwicH

philly
cheese
steak

BRoileRiVaRtaat Middle east 
 1 kg  Kariniemen Kananpojan paistileike,  
   miedosti suolattu
   juustokuminaa
    suolaa
   mustapippuria
   ruusun terälehtiä
   varrastikkuja

Mausta broilerin paistileikkeet ja anna tekeytyä 
muutama tunti. Pujota palat varrastikkuihin ja 
kypsennä grillissä tai uunissa.

harissamajoneesi 
 0,2 kg  majoneesia
 0,03 kg  harissaa
 0,05 kg  Sweet Chili -maustekastiketta
 0,005 kg  hienonnettua lehtipersiljaa
   suolaa
   mustapippuria

Sekoita ainekset keskenään ja anna maustua 
kylmässä. 

marinoitu endiivi 
 0,2 kg  endiivin lehtiä
 0,1 l Kikkoman Seasoning for sushi -etikkaa
 0,2 l  vettä
 0,05 kg  sokeria
   kanelitanko
   korianterin siemeniä
 0,005 kg  lehtipersiljaa
 0,02 kg  hasselpähkinärouhetta  

Kiehauta vesi, sokeri, etikka, kanelintanko ja kori-
anterin siemenet. Jäähdytä hieman. 
Kaada huoneenlämpöinen liemi endiivin lehtien 
päälle. Anna maustua vähintään tunti. Valuta ja 
sekoita joukkoon lehtipersilja ja pähkinärouhe.  

kaneliomenat 
 0,4 kg  omenarenkaita
 0,04 kg  voita
   kanelia
   ruokosokeria
   valkoviiniä

Sulata voi paistinpannulle. Lisää sokeri ja ome-
narenkaat. Paista kypsiksi ja mausta tilkalla valko-
viiniä. Tarjoa broilerivartaiden lisäkkeenä.  

Annosmäärä 10 



tuotenro tuote paino 

 7912 Annerstedt BBQ Spare ribs, pakaste 7 x n. 900 g/ltk 

 7913 Annerstedt Korean BBQ Baby back ribs, pakaste 16 x n. 370 g/ltk

 1609 HK Rypsiporsas® Ribs, pakaste  n. 10 kg/ltk

 1618 HK Rypsiporsas® Kylki, (luuton, nahaton), pakaste n. 10 kg/ltk

 7904 HK Rypsiporsas® Pulled Pork, pakaste 4 x 1,2 kg/ltk

 7906 Flodins Pulled chicken, pakaste 4 x 1,2 kg/ltk

 7907 Flodins Pulled beef, pakaste 4 x 1,2 kg/ltk

 7038  Flodins Haudutettu naudan poski, pakaste 2 x n. 2 kg/ltk

 7037 Flodins Haudutettu porsaan poski, pakaste 2 x n. 2 kg/ltk

 7104 Annerstedt Naudan rinta, viipaloitu, pakaste n. 1,8 kg/vuoka, n. 5,4 kg/ltk

 2210 Kariniemen Kananpojan paistileike, miedosti suolattu n. 75 g, n. 2 kg/vuoka

 1551 HK  Rypsiporsas® Sisäfilee n. 0,55 kg/kpl, n. 3,6 kg/vac.

 1295 HK Rypsiporsas® Ulkofilee n. 3,2 kg/vac. 

 1538  HK Rypsiporsas® Ulkofileeleike, nuijittu  n. 150 g, n. 1,5 kg/vac.

 4212  Chosen by Farmers Härän kuve/flanksteak 2 x n. 0,9 kg/vac.

 3679 HK Naudan jauheliha 15-17 % n. 3 kg/vac.

 3945 Tamminen Rotukarjan burgeripihvi, pakaste 30 x 200 g, 6 kg/ltk

 5116 HK Bratwursti n. 62,5 g/kpl, 2 kg/vuoka

 4620 Annerstedt Kypsä pekoni 1,8 kg/vuoka

 4626 HK Amerikan Pekoni® Original n. 12 g, n. 2 kg/vuoka

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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