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Sadon-
korjuu



broileri-
kurpitsacurry

 2 kg Kariniemen Kananpojan Kypsä 
   miedosti suolattu paistileike (7636)
 0,1 l  rypsiöljy
 0,75 kg  sipulikuutio
 0,05 kg valkosipuli, hienonnettu
 0,04 kg  juustokumina
 0,04 kg  korianteri, jauhettu
 0,05 kg  kurkuma
 0,01 kg  chilihiutale
 1,5 l kanaliemi
 2,5 kg  kurpitsalohko
 1 l kookosmaito
 0,8 kg tomaattimurska

Freesaa sipulit ja mausteet rypsiöljyssä. Lisää 
kurpitsalohkot ja kuullota vielä 5 minuuttia. 
Lisää kanaliemi, tomaattimurska ja kookos-
maito. Anna hautua, kunnes kurpitsalohkot 
ovat kypsiä. Lämmitä paistileikkeet pakka-
uksessaan ja lisää ne liemineen kastikkeen 
joukkoon. Kuumenna tarjoilulämpötilaan ja 
viimeistele limemehulla sekä tuoreella korian-
terilla. Tarjoa esimerkiksi villiriisin kanssa. 

2 kg broileria reseptistä saanto 1/1 GN  
(65 mm)

Annosmäärä: 20



Auringonkukka-
kaurabroileri

 1,5 kg Kariniemen Kananpojan  
   kypsä miedosti suolattu  
   paistileike (7636)
 0,2 kg auringonkukansiemen
 0,16 kg kaurahiutale
 0,07 kg hunaja
 0,07 kg voisula

Kuumenna paistileikkeitä 160 astees-
sa n. 10 minuuttia. Sekoita aurin-
gonkukansiemenet, kaurahiutaleet, 
hunaja ja voisula keskenään, ja kuor-
ruta kuumennetut paistileikkeet sillä. 
Paahda uunissa 180 asteessa kunnes 
kuorrute ruskistuu. Tarjoa esimerkiksi 
kermassa haudutetun kukkakaalin ja 
purjon kanssa.

Annosmäärä: 10



Broileri-kaura-
kaalilaatikko

 2 kg Kariniemen Kypsä Broilerin  
   jauheliha (8476)
 3 kg valkokaalisuikale
 0,5 kg sipulikuutio
 1 rkl meirami, kuivattu
 2 tl mustapippurirouhe
 0,5 kg Jumbokaurahiutale
 0,4 l tumma siirappi
 1,3 l kanaliemi
   suola

Ryöppää kaalisuikaleita noin 30 mi-
nuuttia ja valuta hyvin. Ruskista sipuli-
kuutiot rypsiöljyssä ja lisää mausteet. 
Yhdistä broilerin jauheliha, kaali, rus-
kistettu sipuli, siirappi ja kaurahiutaleet 
padassa tai yleiskoneessa. Annostele 
seos GN-vuokiin ja mittaa joukkoon 
kanaliemi. Kypsennä yhdistelmäpais-
tolla 160 °C (kosteus 40 %) 60 minuut-
tia ja lopuksi 20 minuuttia kuivapaistol-
la. Tarjoa puolukkasurvoksen kanssa.

Annosmäärä: 15



Karjalainen 
kaalipata

 1,5 kg HK Karjalanpaisti (7732)
 0,1 l aromiöljy
 0,4 kg sipulikuutio
 0,03 kg valkosipulipyree
 2 kg valkokaali
 0,35 kg porkkanaviipale
 0,03 kg timjamitahna
 3,5 l vesi
 0,07 kg lihaliemijauhe
   laakerinlehti
   maustepippuri
   lehtipersiljahake

Freesaa sipuli, valkosipulipyree, kaa-
li, porkkanat ja timjamitahna öljyssä. 
Lisää mausteet ja lihaliemi. Hauduta 
lähes kypsäksi. Lisää HK Karjalan-
paisti ja kiehauta. Tarkista maku.

Annosmäärä: 20



Pippurinen
jauheliha-
kasvisvuoka

 1 kg HK Ruskistettu naudan  
   jauheliha (7663)
 3 kg perunakuutio
 0,5 kg porkkanakuutio
 0,5 kg palsternakkakuutio
 0,5 kg lanttukuutio
 0,5 kg kurpitsakuutio
 0,5 kg sipulikuutio
 0,1 l timjami, tuore
 0,1 l rypsiöljy
 0,1 kg pippurikastikejauhe
 1 l vesi
 1 tl suola
 1 tl mustapippurirouhe

Voitele 1/1-65 Gn vuoka. Kiehauta 
vesi ja kastikeainekset. Sekoita rypsi-
öljy, kasvikset ja mausteet keskenään 
ja paahda yhdistelmätoiminnolla 
200 °C:ssa (höyry 50 %) 20 minuut-
tia. Lisää jauheliha ja pippurikastike. 
Sekoita, tarkista maku ja kuumenna 
yhdistelmätoiminnolla 200 °C:ssa 
(höyry 50 %) 10 minuuttia.

Annosmäärä: 20



KAURA-JUURESPAISTOS
 1 kg porkkanaviipale
 1 kg perunaviipale
 0,5 kg lanttulohko
 0,3 kg palsternakkaviipale
 0,2 kg purjoviipale
 0,05 l oliiviöljy
 1 tl suola
 1 tl mustapippuri
 1 rkl sokeri
 0,05 l valkoviinietikka
 0,5 l kaurahiutale
 0,1 kg voisula
 0,1 kg juustoraaste
 0,1 l persiljahake

Sekoita kasvikset, oliiviöljy, suo-
la ja mustapippuri keskenään ja 
paahda +200 °C 20 minuuttia. 
Sekoita voisula, kaurahiutaleet, 
juustoraaste ja persilja keske-
nään. Ripottele paahdettujen 
juuresten päälle ja jatka paista-
mista +200 °C:ssa 10 minuuttia.

Porsaanposkipata 
ja Kaura-juurespaistos

 2 kg HKScan Pro   
   Haudutettu porsaan  
   poski, pakaste (7039)
 0,1 l oliiviöljy
 0,3 kg sipulihake
 10 kpl valkosipulinkynsi,  
   viipaloitu
   basilika, hienonnettu
 0,2 kg tomaattikuutio
 1,5 kg tomaattimurska
 0,05 l punaviinietikka
 1 rkl suola
 1 rkl sokeri
 2 tl mustapippuri

Freesaa sipulit oliiviöljyssä. 
Lisää etikka, mausteet, basilika 
ja tomaattimurska. Kiehauta. 
Lisää porsaan posket liemineen 
ja sekoita hyvin. Kaada pata 1/1 
Gn -vuokaan ja hauduta 1 tunti 
+150 °C uunissa.

Annosmäärä: 20



Punajuuribolognese

 2 kg HK Ruskistettu Naudan   
   jauheliha (7663)
 0,1 l rypsiöljy
 0,75 kg sipulikuutio
 0,05 kg valkosipulimurska
 0,01 kg mustapippuri
 0,02 kg timjami, kuivattu
 1,5 kg punajuuriraaste
 1,2 kg tomaattimurska
   suola

Kuullota sipulit ja mausteet rypsiöljyssä. 
Lisää joukkoon punajuuriraaste ja jatka 
kuullottamista, kunnes punajuuri pehme-
nee. Yhdistä joukkoon kypsä jauheliha 
sekä tomaattimurska ja hauduta noin 
20-30 minuuttia. Tarjoa kokojyväpastan, 
rucolan ja juustoraasteen kanssa.

Annosmäärä: 15



Sadonkorjuupizza

 1 kg Kariniemen Uunipaistettu  
   broilerinliha, pakaste (2365)
 1 kpl pizzapohja (400 g)
 0,7 kg creme fraiche
 0,5 kg pizzajuustoraaste
 1,2 kg porkkanalohko,    
   esikypsennetty
 0,5 kg tomaattilohko

Laita pizzapohja GN-vuokaan ja levitä 
pinnalle creme fraice sekä juustoraas-
te. Lisää paahdetut juurekset, loh-
kotut tomaatit ja broilerinliha. Paista 
kiertoilmauunissa 220 °C:ssa noin 
10-12 minuuttia. Viimeistele rucolalla, 
basilikalla ja ohuilla raitajuurilastuilla.

Annosmäärä: 10



Jauhelihapihvi 
tomaatilla ja 
mozzarellalla

 1,5 kg HKScan Pro Naudan   
   pannupihvi, pakaste (7915)
 0,3 kg tomaattiviipale
 0,2 kg mozzarellajuusto
   basilika
   oliiviöljy
   mustapippuri

Laita pihvit Gn-vuokaan. Asettele 
päälle tomaattiviipaleita, basilikanleh-
tiä, oliiviöljyä, mustapippuria ja
mozzarellaa. Kuumenna yhdistelmä-
laitteessa +160 °C noin 15 minuuttia.

Annosmäärä: 10
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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

Lisää reseptejä
www.hkscanpro.fi/ruokaohjeet


