
PÄÄSIÄISPÖYTÄÄN
VINKKEJÄ



Kevään odotetuin ruokajuhla on pääsiäinen. 

Pääsiäismenussa maistuvat sesongin herkut, ku-

ten kananpoika ja karitsa. Tutustu resepteihim-

me ja inspiroidu uudenlaisiin juhlatarjoiluihin!

IDEOITA JA INSPIRAATIOTA 
PÄÄSIÄISPÖYTÄÄN!

Tuotenro Tuote Paino EAN

3665 Tamminen Luomu Karitsan potka,       
  pakaste UUTUUS! 6 x n. 0,5 kg/ltk 6405244002409 

3293 Tamminen Luomu Karitsan jauheliha, pakaste 4 x 2 kg/ltk 6405244902440 

1464 Annerstedt Karitsan lihakuutio, pakaste 2 x 2 kg/ltk 6409100214647 

1151 Annerstedt Karitsan paahtopaisti, pakaste n. 0,5 kg/vac., 12 kg/ltk 6409100611514 

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

6901 Annerstedt Lammaspyörykkä,       
  paistovalmis, pakaste 5 kg/ltk 7300206901006 

2836 Kariniemen Kananpojan Reisipala luulla,       
  miedosti suolattu UUTUUS! n. 180 g, n. 2 kg/vuoka 2391283600000 

7921 Kariniemen Kananpojan fileesuikale,       
  hunajamarinoitu 3 kg/vac. 6409100079215 

7349 Kariniemen Kalkkunan fileesuikale,       
  marinoitu UUTUUS! 3 kg/vac. 6409100073497 

7252 Kariniemen Kalkkunapyörykkä,       
  kypsä, pakaste UUTUUS! 2 x 2 kg/ltk 6409100272524

7617 Kariniemen Kananpojan paistipala 3 kg/vac. 6409100076177 



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.

Annosmäärä 10 

KARITSAN KYLJYKSET 
ROSMARIINI MIE DE PAIN 
JA MAUSTEKURKKURAHKA



1,5 kg Tamminen Luomu    
 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 valkosipuli 
pannulla. Sekoita kaikki raaka-aineet keske-
nään. Muotoile lusikalla quenelleja  ja pais-
ta koftat pannulla kauniin ruskeiksi. Lisää 
lihapullat kastikkeen (Koftacurry) joukkoon 
ja hauduta 30 minuuttia. Tarjoa kardemum-
mariisin ja inkiväärijogurtin 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



12 kg Kariniemen Kalkkuna- 
 pyörykkä, kypsä, pakaste

Laita pyörykät Gn-vuokiin ja 
kuumenna yhditelmäpaistolla  
145 °C:ssa noin 15 minuuttia.

APPELSIINIKASTIKE
2 kg sipulihaketta
 rypsiöljyä
6 l ruokakermaa
0,2 kg kanaliemijauhetta
2,5 l appelsiinimehua
1 l vettä
 rosmariinia
0,2 kg maissitärkkelystä

Freesaa sipulihake öljyssä. Lisää 
appelsiinimehu ja kanaliemijauhe. 
Kiehauta. Lisää kerma ja suurusta 
maissitärkkelyksellä. Kiehauta, 
mausta ja tarkista maku. Tarjoa  
HK Perunasoseen tai riisin kanssa.  

Annosmäärä 100 

KALKKUNAPYÖRYKÄT 
JA APPELSIINIKASTIKE



10 kpl  Tamminen Luomu Karitsan  
 potka, pakaste 
 suolaa
 mustapippuria
 rypsiöljyä

Mausta sulatetut potkat suolalla ja 
pippurilla. Ruskista rypsiöljyssä ja laita 
vuokaan.  

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 
porkkana on kypsää. Laita tehosekoit-
timeen ja aja hienoksi. Kaada kastike 
lihojen päälle, peitä kannella  ja hauduta 
150 °C uunissa 1,5-2 tuntia. Tarjoa riisin ja 
salaatin kanssa. 

Annosmäärä 10 

KOOKOSCURRYSSA 
HAUDUTETTUA  
KARITSAN POTKAA

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 





HKSCAN FINLAND OY, Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa
Asiakaspalvelu 010 570 130, www.hk.fi, www.kariniemen.fi, www.hkscanpro.fi, www.hkscan.com

12 kg Kariniemen Kananpojan  
 paistipala, sous vide
1,8 l vettä
0,03 kg kanaliemijauhetta
0,01 kg kurkumaa
0,01 kg currya
0,2 kg maissitärkkelystä
1,8 kg mangososetta
2 l ananasmehua
1,5 l ruokakermaa
 lehtipersiljaa
  
Lado broilerin paistipalat Gn-vuo-
kiin. Yhdistä kanaliemi, mausteet, 
maissitärkkelys, soijakastike, man-
gosose, ruokakerma ja ananasme-
hu keskenään. Tarkista maku ja lisää 
tarvittaessa soijakastiketta. Kaada 
liemi vuokiin broileripalojen päälle. 
Kuumenna yhdistelmätoiminnolla 
160 °C:ssa noin 20 minuuttia. Tar-
joa riisin tai pastan kanssa. 

Annosmäärä 100 

BROILERIA 
TAHITILAISEEN TAPAAN


