


Koostaan huolimatta karitsa valloittaa keittiössä, ruokalis-
talla ja lautasella. Se on kuin kotonaan etnisten keittiöiden 
makumaailmassa, ja lisäksi takuuvarma valinta niin klassisiin 
lammasruokiin kuin trendikkäisiin katuruoka-annoksiin.  

Mureat ja maukkaat HKScanin karitsanliha -tuotteet ovat 
saatavilla ympäri vuoden. Ammattikeittiöille suunniteltu 
valikoima koostuu parhaista paloista koti- ja ulkomaista 
karitsaa. Tutustu, ihastu ja inspiroidu!

Karismaattinen Karitsa

Tuotenro Tuote Paino EAN

1994 Annerstedt Karitsan lapakuutio, pakaste n. 5 kg/ltk 6409100519940

1151 Annerstedt Karitsan paahtopaisti, pakaste n. 100-150 g/kpl, 
   n. 0,5 kg/vac., 14 kg/ltk 6409100611514

3651 Annerstedt Karitsan sisäfilee, pakaste 5 x n. 75 g/kpl, 
   n. 375 g/pkt, n. 7,5 kg/ltk 6409100036515

3667 Annerstedt Karitsan ulkofilee, pakaste n. 200 g/kpl, 
   n. 600 g/pkt, n. 12 kg/ltk 6409100036676

3570  Annerstedt Karitsan paisti, luuton, pakaste n. 1,3 kg/kpl, 10,4 kg/ltk 6409100035709

3660 Annerstedt Karitsan karee, pakaste n. 450 g, n. 10 kg/ltk 6409100236601

3375 Tamminen Karitsan entrecôte, pakaste 8 x n. 750 g, n. 6 kg/ltk 6405244001426

3293 Tamminen Karitsan jauheliha, pakaste 4 x 2 kg/ltk 6405244001624

2,25 kg Annerstedt Karitsan  
 karee (5 kpl)
5 kpl valkosipulinkynsiä  
 viipaleina
0,1 kg voita
 suolaa
 mustapippuria 
Leikkaa karitsan kareet kyljyksiksi. 
Sulata voi paistinpannussa ja lisää 
valkosipuliviipaleet. Paista kyljykset 
valkosipulivoissa ja mausta suolalla 
ja pippurilla. Pyyhkäise kyljysten 
pintaan 1 tl Rosmariini Mie de 
Pain -kuorrutetta ja anna vetäytyä 
+70 °C uunissa 5 minuuttia. Tarjoa 
lisänä maustekurkkurahkaa.

RoSMaRiini Mie de Pain
10 viipaletta maalaisleipää
1 nippu  lehtipersiljaa
1 nippu  rosmariinia
0,1 l  dijon sinappia
0,3 kg  voita
  suolaa  
  mustapippuria  
Laita kaikki raaka-aineet teho-
sekoittimeen ja aja tasaiseksi 
massaksi.

MauSTekuRkkuRahka
0,4 kg maitorahkaa
3 kpl maustekurkkua kuutioina
1 nippu ruohosipulisilppua 
1 rkl sokeria
 suolaa   
 mustapippuria 
Sekoita kaikki ainekset keskenään.
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kaRiTSan kyLjykSeT 
RoSMaRiini Mie de Pain 
ja MauSTekuRkkuRahka



1,5 kg Tamminen Karitsan jauheliha
0,4 kg sipulihaketta
6  valkosipulikynttä hienonnettuna 
3  punaista chiliä hienonnettuna
3 rkl inkivääriä raastettuna 
0,05 l suolaa
1 rkl mustapippuria
6 kpl kananmunaa
0,1 l lehtipersiljaa hienonnettuna

Freesaa sipuli, chili, inkivääri ja valkosi-
puli pannulla. Sekoita kaikki raaka-aineet 
keskenään. Muotoile lusikalla quenelleja  
ja paista koftat pannulla kauniin ruskeik-
si. Lisää lihapullat kastikkeen (koftacur-
ry) joukkoon ja hauduta 30 minuuttia. 
Tarjoa kardemummariisin ja inkiväärijo-
gurtin kanssa. 

koFTaCuRRy
0,5 kg sipulia hienonnettuna
3  punaista chiliä hienonnettuna
8 cm inkivääriä raastettuna 
3 rkl juustokuminaa
1 rkl kanelia
1 rkl fenkolia
6 kpl tähtianista
2 rkl paprikajauhetta
1 rkl kardemummaa
1,5 kg tomaattimurskaa
1,2 kg kookosmaitoa
0,1 l ruokosokeria
 suolaa
0,1 l ruokaöljyä

Freesaa sipuli, chili, inkivääri ja kuivat 
mausteet öljyssä. Lisää sokeri, suola, 
tomaattimurska ja kookosmaito. 
Soseuta kastike tehosekoittimessa. 
kiehauta kattilassa ja tarkista maku.

inkivääRijoguRTTi 
3 rkl  raastettua inkivääriä
0,3 l  Turkkilaista jogurttia
½   sitruunan mehu
3 rkl  vaahterasiirappia

Sekoita kaikki ainekset keskenään ja 
anna maustua vähintään kaksi tuntia. 

Annosmäärä 10 

LaMMaS-koFTa ja 
inkivääRijoguRTTi

5 kpl Tamminen Karitsan entrecôte 
 suolaa
 mustapippuria
 timjamia

grillaa karitsan entrecôte:t (sisälämpö 
+58 °C). Mausta suolalla, pippurilla ja 
timjamilla. Tarjoa kumina-voikastikkeen 
ja porkkana-tuorejuustopyreen kera.     

kuMina-voikaSTike
2 rkl kuminaa
0,2 l punaviiniä
2 rkl sokeria
0,05 l punaviinietikkaa
0,3 kg voita
 suolaa

Laita kaikki ainekset kattilaan voita 
lukuun ottamatta. keitä, kunnes kastike 
siirappimaista. Sekoita joukkoon huo-
neenlämpöinen voi sauvasekoittimella. 
Tarkista maku.
 
PoRkkana–TuoRejuuSToPyRee
1,5 kg porkkanaa paloina
0,3 kg tuorejuustoa
2 rkl inkivääriä
 suolaa, sokeria

keitä porkkanat kypsiksi. Laita kaikki 
ainekset tehosekoittimeen ja aja 
tasaiseksi pyreeksi. Tarkista maku.
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gRiLLaTTu kaRiTSan 
enTReCôTe kuMina-
voikaSTikkeeLLa 



10-20 kpl  Annerstedt Karitsan sisäfilee 
 suolaa
 mustapippuria

ota fileet huoneen lämpöön temperoi-
tumaan. grillaa mediumiksi (+54 °C). 
Mausta suolalla ja pippurilla. anna levätä 
hetki ennen tarjoilua.  

Punainen kookoSCuRRy
2-3 rkl  punaista currya
1 kpl iso porkkana viipaleina 
2 kpl  salottisipulia paloina
3 cm  pala inkivääriä
0,2 l  kasvislientä 
1-2 rkl  kikkoman Seasoning   
 for Sushi -etikkaa
0,3 l  kookoskermaa
1-4 kpl korianterin vartta pilkottuna
 oliiviöljyä
 suolaa, mustapippuria

kuullota porkkanaviipaleet, sipulilohkot ja 
inkivääripalat oliiviöljyssä. Lisää punainen 
curry, kasvisliemi, kookoskerma, etikka ja 
korianterin varret. hauduta kunnes pork-
kana on kypsää. Laita tehosekoittimeen 
ja aja hienoksi. kaada seos kattilaan, 
kuumenna, mausta ja tarkista maku.

aaSiaLainen kaSviSSaLaaTTi
0,2 l  vettä
0,2 l  kikkoman Seasoning   
 for Sushi -etikkaa
0,1 l  sokeria
 inkivääriä
 kaffirlimen -lehtiä

valmista ensin liemi. Laita kaikki ainekset 
kattilaan ja kiehauta. anna jäähtyä hetki.

SaLaaTTi
0,1 kg  porkkanalastuja 
0,1 kg  fenkoliviipaleita
0,1 kg  retikkalastuja 
0,08 kg  endiivisuikaleita
1-2 kpl  punaista chiliä viipaleina
0,05 kg  wakamea 
10-20 kpl  Shison lehtiä
 chilisuikaleita ja    
 seesaminsiemeniä koristeluun

gRiLLaTTua kaRiTSan SiSä-
FiLeeTä ja kookoSCuRRya 

rasvassa. Lisää karitsan paahtopaistit ja 
ruskista kevyesti molemmin puolin. 
nosta lihat vuokaan. Laita lihamittari 
paahtopaistiin ja paista 120-130 °C 
uunissa toivottuun kypsyysasteeseen 
(medium 58 °C). anna levätä hetki en-
nen tarjoilua.

kukkakaaLi-CouSCouS
1 kg   kukkakaalia
½   kurkku kuorittuna ja   
  koverrettuna
10-15 kpl minitomaattia
1-2 rkl   savucurrytahnaa
2 rkl   lehtipersiljahaketta 
1-2 rkl   limen mehua
  suolaa
  mustapippuria
  oliiviöljyä

Ryöppää kukkakaalit miedossa suola-
vedessä ja jäähdytä. hienonna tehose-
koittimessa 2x2 mm hakkeeksi. kuutioi 
kurkku ja puolita tomaatit. Sekoita 
currytahna, limemehu ja oliiviöljy kes-
kenään. Lisää tahna, mausteet, kurkku-
kuutiot, tomaatit ja lehtipersilja varovasti 
kukkakaalin joukkoon. Tarkista maku.  

Labneh
1 kg  Turkkilaista jogurttia
3 rkl  sitruunan mehua
1 rkl  suolaa
1 tl  mustapippuria jauhettuna
2 rkl  hienonnettua minttua 
 oliiviöljyä 

Sekoita kaikki ainekset keskenään. 
Laita siivilään kertakäyttöinen kuituliina 
ja kaada jogurttiseos lävikköön. anna 
valua. (8-14 h -> pehmeä, 24-48 h -> 
tuorejuustomainen, yli 48 h -> juusto-
mainen labneh). Laita labneh tarjoilukul-
hoon ja valuta hieman oliiviöljyä päälle.

Annosmäärä 1010 kpl  Annerstedt Karitsan paahto- 
 paisti (á 100-150 g)
 voita
 timjamia
 valkosipuliviipaleita
 suolaa
 mustapippuria

Sulata voi pannulla ja pyöräytä timjamin-
oksat sekä valkosipuliviipaleet kuumassa 

kaRiTSan PaahToPaiSTia, 
Labneh-juuSToa ja 
kukkakaaLi-CouSCouSia 

Laita salaattiainekset vuokaan ja kaada 
liemi päälle. anna hautua huoneen 
lämmössä noin 10 minuuttia. Siirrä kyl-
mään tunniksi. valuta kasvikset ja sekoita 
wakame joukkoon. Leikkaa karitsan 
sisäfileet 1 cm paloiksi. nosta 2-3 palaa 
Shiso-lehdelle. Laita pinnalle punaista 
currya ja päälle kasvissalaattia. koristele 
chilillä ja seesaminsiemenillä.
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10 kpl Annerstedt Karitsan ulkofilee 
 voita
0,4 l mallassiirappia
 suolaa
 mustapippuria 
Paista fileisiin kaunis väri ja lisää 
mallassiirappi lihojen päälle. hauduta 
matalalämmöllä noin 5 minuuttia. 
anna vetäytyä hetki.

MaLLaSSiiRaPPi
0,5 l vettä
0,2 l sokeria
0,2 l mallasta
2 rkl suolaa 
yhdistä raaka-aineet kattilassa ja anna 
hautua 15 minuuttia.

SeLLeRiPyRee
1 kg  juuriselleriä
½   sitruunan mehu
0,3 l kuohukermaa
0,3 l kanalientä 
kuori sellerit ja kuutioi (n. 1x1 cm). 
Laita kattilaan, kaada päälle kermaa ja 
kanalientä niin että sellerit peittyvät. 
keitä kypsäksi. Soseuta tehosekoit-
timessa pyreeksi, mausta suolalla ja 
sitruunan mehulla.  

SeLLeRi-SPeLTTiPuuRo
1 l  kokonaista kypsää spelttiä
0,2 l tuorejuustoa
0,1 l  kuohukermaa
1 l selleripyreetä
0,1 l lehtipersiljaa hienonnettuna  
keitä speltti kypsäksi suolalla 
maustetussa vedessä. Siivilöi. Lisää 
muut ainekset joukkoon ja kuumenna. 
Tarkista maku.  
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MaLLaSkLaSeeRaTTu 
kaRiTSan uLkoFiLee ja 
SeLLeRi-SPeLTTiPuuRo


