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HKScan Pro
– Parasta porsasta ja ruokaratkaisuja
keittiöalan ammattilaisille
HKScan on porsaanlihan ykköstoimittaja
ammattikeittiöille. Olemme luotettava ja
osaava yhteistyökumppani, joka ymmärtää
ammattikeittiöiden tarpeet sekä tarjoaa
korkealaatuisia tuotteita ja räätälöityjä
ratkaisuja asiakkaidensa liiketoiminnan
vahvistamiseksi. Asiakkaiden odotuksiin
vastaamme Pohjoismaiden johtavan
lihatalon yli 100-vuotisella kokemuksella,
mittavilla palveluresursseilla ja monipuolisella tuotevalikoimalla.
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HKScanilta saat parasta possua eri käyttötarkoituksiin aina arkilounaista juhlatarjottaviin. Ravitsemuksellisesti ainutlaatuinen HK Rypsiporsas® tunnetaan
mureudestaan ja maukkaudestaan jo Aasiassa asti.
Yhdessä HK Viljaporsaan kanssa HK Rypsiporsas®
-tuotteet tarjoavat ammattikeittiöille kattavan valikoiman vastuullisesti tuotettua suomalaista porsaanlihaa. Asiakaslähtöisen tuotevalikoiman lisäksi
HKScan Pro palvelee asiakkaitaan mm. seuraamalla
trendejä, ideoimalla kampanjoita ja reseptiikkaa sekä
toteuttamalla valmennuksia keittiöalan ammattilaisille.
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Maailman parasta porsaanlihaa
– 100-prosenttisesti suomalaista
HK Rypsiporsas® on HKScanin ainutlaatuinen raakaaine, josta valmistettuihin tuotteisiin käytettävä liha
ostetaan HKScan-ruokintaohjelmaa noudattavilta
sopimustuottajilta. HK Rypsiporsas® -tuotteiden takana
oleva innovaatio on yksinkertaisuudessaan loistava:
kun porsas saa ruokavalioonsa pehmeitä rasvoja
suomalaisesta rypsistä, sen omakin rasvakoostumus
muuttuu pehmeämmäksi. Tämä tekee lihasta maukkaampaa, mehevämpää ja mureampaa.

lihassa on aina alle kolmasosa kokonaisrasvasta ja
esimerkiksi omega 3-rasvaa se sisältää neljä kertaa
enemmän tavalliseen porsaanlihaan verrattuna.
Mureutensa ja mehevyytensä ansiosta HK Rypsiporsas® kiinnostaa myös maailmalla. Aasian valloituksensa
Rypsiporsas® aloitti Hongkongista, jonka huippuravintolat tarjoavat sitä maukasta ja terveellistä premiumlihaa arvostaville asiakkailleen.

Rasvan laatumuutosten ansiosta
HK Rypsiporsas® -liha on rasvakoostumukseltaan nykyisten ravitsemussuositusten mukaista. Kovaa rasvaa rypsiporsaiden

HK Rypsiporsas® -lihan rinnalla HKScan
Pro tarjoaa ammattikeittiöille perinteisen
laadukasta suomalaista HK Viljaporsasta
monessa muodossa.

yli 190 miljoonaa kiloa sianlihaa
Suomessa tuotettiin vuonna
2015 yhteensä 191,9 miljoonaa
kiloa sianlihaa. HKScanin osuus
tästä oli noin 69 miljoonaa kiloa, josta rypsiporsastuotantoa
hieman vajaa 10 prosenttia.
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Sianlihaa

191,9 milj. kg
HKScanin 		
osuus noin

69 milj. kg
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Sika
on siisti

Hybridiemakko

+

Duroc

=

3-rotuporsas

Terveitä ja vahvoja kolmirotuporsaita
Suomessa sianlihantuotanto perustuu kolmirotuohjelmaan,
jossa emänä käytetään maatiaisen ja yorkshiren ensimmäisen polven risteytysemakkoa eli hybridiä. Hybridiemakko
tuottaa suurempia pahnueita, hoitaa porsaat paremmin
kuin vanhempansa ja on terveempi sekä kestävämpi – hybridissä puoli plus puoli on enemmän kuin yksi.

Maineestaan huolimatta siat ovat hyvin siistejä eläimiä. Niiden makuualueet ovat kuivia
ja puhtaita. Esimerkiksi syömis- ja lepopaikat
ne pitävät visusti erillään ja jo vastasyntyneet
porsaatkin osaavat mennä tarpeilleen pesäpaikan reunoille.

Kun hybridiemakko tiineytetään kolmannen rodun isäkarjulla, syntyvät kolmirotuporsaat ovat terveempiä ja
vahvempia ja ne kasvavat nopeammin vähemmällä rehulla
kuin vanhempansa. Kolmirotuporsaan perimästä 50 % tulee
durocilta, 25 % maatiaiselta ja 25 % yorkshirelta.

Villisiasta kotieläimeksi

Aina kannattaa valita suomalainen!
Sikojen terveys on Suomessa maailman parasta.
Alkutuotanto on eläintaudeista vapaa ja antibiootteja
käytetään ainoastaan eläinlääkärin
toteamien sairauksien hoitoon ja
sairastuneille yksilöille. Kotimaisen
porsaanlihan käyttöä
puoltavat myös lyhyet
kuljetusketjut, jotka
pienentävät tuotannon
hiilijalanjälkeä.
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Sika on ensimmäisiä eläimiä, jonka ihminen on kesyttänyt
kotieläimekseen. Ensimmäiset porsaspahnueet kasvoivat
jo yli 10 000 vuotta sitten Lähi-Idän ja Aasian seuduilla.
Suomessa sikoja kasvatettiin kotipiirissä jo noin 500
vuotta ennen ajanlaskumme alkua, mutta varsinainen
sikatalous syntyi vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen.
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Vastuullisesti tuotettua ja
tilalta asti jäljitettävää
ketjumme on varmennettavissa eläimille syötettävästä rehusta
kuluttajan hankkimaan tuotteeseen asti. Eläinten asianmukaista
kohtelua koko ketjussa seurataan ja ohjataan jatkuvasti. Erityistä huomiota kiinnitetään myös eläintautien valvontaan ja ehkäisyyn, missä olemme onnistuneet erittäin hyvin. Antibiootteja
eläimille annetaan ainoastaan eläinlääkärin toteaman sairauden
hoitoon.

Tänä päivänä ihmiset katsovat yhä tarkemmin, mitä suuhunsa
laittavat. Ruoan maun ja ravitsemuksellisten arvojen lisäksi
tärkeää on ruokatuotannon vastuullisuus. HKScanin toiminnan
lähtökohtana on pitkäaikainen sitoutuminen lihantuotannon
koko arvoketjun kehittämiseen genetiikasta alkaen. Eläinten
hyvän hoidon, terveyden ja turvallisuuden lisäksi siihen sisältyy
myös tuotannon ympäristöystävällisyydestä huolehtiminen
tuotannon kaikissa vaiheissa.

HKScanin rinnalla tuotantoketjun vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä vastaavat sopimustuottajamme sekä tuottajaorganisaatio LSO Osuuskunta.

Lihan alkuperän tunteminen ja vastuullinen raaka-ainehankinta
ovat liiketoimintamme ydintä. Jäljitettävyyden osalta toimitus-

Sika on
suomalaisten suosikki

Siipikarjanlihaa

21,8 kg
Suomessa kulutettiin lihaa vuonna
2015 yhteensä 79,4 kiloa/hlö.
Sianlihan osuus oli 35,1 kg, naudan
19,2 kg ja siipikarjan 21,8 kg.
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Naudanlihaa

19,2 kg
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Sianlihaa

35,1 kg

Parhaat palat

1. Poski

Pääsääntöisesti porsaanliha on aina mureaa
ja nopeasti kypsyvää. Vähän enemmän
sidekudosta sisältävät osat kuten niska, etuselkä ja kylki ovat kuitenkin parhaimmillaan
matalalla lämmöllä pitkään haudutettuina.
Ammattikeittiöiden työtä helpottaakseen
HKScan on kehittänyt myös sous vide -kypsennettyjä tuotteita, jotka tarjoavat saman
täyteläisen maun ja suutuntuman kuin perinteiseen tapaan haudutetut tuotteet.

4. Pluma

2. Niska
3. Ulkofilee

1. Poski.
Haluttuja paloja.
Pitkään haudutettuna mureaa
ja maistuvaa.

2. Niska.
Ylikypsänä
parhaimmillaan,
mehevää myös
grillattuna

4. Pluma.
Marmoroitunutta possua, jonka voi jättää
pinkiksi tai hauduttaa
ylikypsäksi.

3. Ulkofilee.
Varma valinta
niin mureina
leikkeinä kuin
kokonaisena
uunifileenä.

5. Filetto
6. Kare
7. Sisäfilee
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8. Kinkku
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9. Kylki

5. Filetto.
Suussa sulavaa
ylikypsänä ja
grillattuna.

4
5

2

10. Lapa
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11. Potka
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6. Kare.
Näyttävä kyljysrivi
niin arkeen kuin
juhlaan.
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Kypsyyssuositukset
Medium

Kypsä

Lapa 		

80°

Pihvi/kyljys/ulkofilee

58°

70°

Sisäfilee

58°

70°

Paahtopaisti

60°

70°

Ulkopaisti 		

75°

1

11. Potka.
Hauduta pitkään
uunissa ja
syö vaikka
lusikalla.
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7. Sisäfilee.
Nopeasti kypsyvää
pihvilihaa pannulle
ja grilliin.
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10. Lapa.
Pata- ja kastikelihaa parhaimmillaan.

9. Kylki.
Monikäyttöistä
lihaa luullisena ja
luuttomana.

8. Kinkku.
Kinkusta leikataan myös ulko-,
sisä- ja kulmapaistit.
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Mitä lasiin possun kanssa?
Ruokajuomana porsaanlihan
pariksi sopivat marjaisan raikkaat
punaviinit. Pehmeän hedelmäiset
valkoviinitkin ovat oiva valinta. Jos
ruuassa on itämaista potkua, Indian
pale ale (IPA) -tyyppiset oluet tarjoavat ruoan mausteisuudelle hyvän
vastapainon. IPA-oluista löytyy
monia – jopa eksoottisia – hedelmäisiä aromeja ja sitrusmaisuutta
porsaanliha-ateriaa täydentämään.

Uusia makuja maustamalla
Miedonmakuinen porsaanliha on helppo maustaa
erilaisiin makumaailmoihin sopivaksi. Suomalaisten suosikkikumppani porsaalle on perinteisesti sinappi, vähän
rohkeampi heittää sekaan yrttejä; timjamia ja rakuunaa.
Moderni kokki kokeilee rohkeasti itämaisia kastikkeita,
kuten kala-, osteri- tai hoisinkastiketta, hapoksi vaikkapa
sitruunaa ja tuoretta inkivääriä.

Pannulle tai pataan
– possusta löydät aina jotain uutta
Hienosyisestä ja mehukkaasta porsaanlihasta on helppo
valmistaa mitä erilaisimpia ruokia niin arkeen kuin
juhlaan. Käytännössä lähes jokainen pala possua löytää
paikkansa keittiössä ja lautasella. Porsaanliha valloittaa
myös etnisten ruokien sekä street foodin raaka-aineena.
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HKScan Pro on tuonut aivan uusia porsaan osia ruuanvalmistukseen, esimerkkinä pluma ja filetto. Pitkään kypsennettävät osat, kuten potka, kylki ja niska ovat myös nostaneet
arvostustaan mureutensa ja mehevyytensä ansiosta.
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KAALIKÄÄRYLEET
PUOLUKKA-VINAIGRETTE
1 dl
puolukoita
1 rkl
sinappia
1 rkl
tuoretta timjamia
2 rkl
punaviinietikkaa
1 rkl
sokeria
suolaa ja mustapippuria
2 dl
rypsiöljyä

600 g HK Viljaporsaan 12 % krossattu,
pakaste
1
iso savoijinkaali
1
sipuli hienonnettuna
50 g voita
2
kananmunaa
1 tl
meiramia
1 rkl
suolaa
2 dl
keitettyä jasmiiniriisiä
3 dl
hienonnettua kaalia
1 dl
tuoretta rakuunaa

Mittaa kaikki ainekset öljyä lukuun ottamatta tehosekoittimeen. Sekoita soseeksi.
Lisää lopuksi öljy ohuena nauhana.

Poista kaalista kanta ja laita pehmenemään
kuumaan veteen. Irrota lehdet kerästä yksi
kerrallaan ja lado työlaudalle. Hienonna
osa kaalista.
Freesaa sipuli voissa. Sekoita kaikki täytteen ainekset kulhossa. Annostele massa
kaalinlehdille ja kääräise rullaksi. Aseta
kääryleet voideltuun uunivuokaan ja sivele
pinnalle siirappia. Paista aluksi 200 °C:ssa
15 minuuttia. Alenna uunin lämpötila
150 °C:n ja kypsennä 1,5 tuntia. Tarjoa
kääryleet puolukka-vinaigretten kanssa.
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LÄSKISOOSI
800 g HK Rypsiporsas® Kylki, 			
luuton, pakaste
1 tl
sinapinsiemeniä
2
laakerinlehteä
5
maustepippuria
1,5 rkl suolaa

KASTIKE
80 g voita
80 g vehnäjauhoja
1
iso sipuli hienonnettuna
1l
vettä
2 tl
suolaa
5
kokonaista maustepippuria
1 rkl
sinapinsiemeniä
1
laakerinlehti

Jauha mausteet morttelissa. Leikkaa porsaankylki 3-5 mm paksuisiksi viipaleiksi.
Paista kuumalla pannulla rapeiksi. Mausta.

Kuullota sipulit pienessä määrässä voita ja
laita kattilaan. Sulata loppu voi paistinpannussa ja lisää vehnäjauhot. Ruskista seos
pikkuhiljaa kauniin ruskeaksi. Lisää vesi
koko ajan sekoittaen. Kaada ruskeakastike
sipulien päälle kattilaan. Lisää mausteet ja
hauduta hiljaisella lämmöllä 10 minuuttia.
Nosta rapeiksi paistetut possuviipaleet
kastikkeen joukkoon ja jatka hauduttamista
vielä noin yksi tunti.
Tarjoa keitettyjen perunoiden ja suolakurkkujen kera.
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POSSUNKYLKISALAATTI NIZZALAISITTAIN
1 kg
3 rkl
1 rkl
1 tl

HK Rypsiporsas® Kylki, 			
luuton, pakaste
merisuolaa
fenkolinsiemeniä, paahdettuna ja
murskattuna
mustapippuria, paahdettuna ja 		
murskattuna

Leikkaa kyljestä nahka pois ja viillä rasvaan
2 mm:n vakoja vieri viereen. Hiero suola,
fenkolinsiemenet ja mustapippuri viiltoihin.
Anna maustua yön yli.
Pyyhi pois ylimääräinen suola. Aseta liha
uunivuokaan nahkapuoli alaspäin. Paahda
kuumassa 300 °C uunissa 20 minuuttia.
Käännä liha ympäri ja laske lämpötila
110 °C:ksi. Kypsennä vielä 1,5 – 2 tuntia.
Leikkaa annospaloiksi (porsaan voi tarjota
lämpimänä tai jäähtyneenä).

erilaisia salaatteja
keitettyjä perunoita
keitettyjä vihreitä papuja
keitettyjä viiriäisen munia
tuorekurkkua
retiisiä
tomaattia
ruohosipulia
mustia oliiveja 				
(ryöpätty, kuivattu, jauhettu)
oliiviöljyä

Kokoa salaatti kasviksista, nosta kylkipaloja päälle ja mausta oliivijauheella sekä
oliiviöljyllä.
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PORSASRULLA JA BELUGA-LINSSIPAISTOS
BELUGA-LINSSIPAISTOS
1 dl
sipulikuutioita
1 rkl
valkosipulimurskaa
2 rkl
oliiviöljyä
4 dl
beluga-linssejä huuhdeltuna
2 rkl
tuoretta timjamia
1 tl
suolaa
2 dl
kuivaa valkoviiniä
3 dl
vettä
2 rkl
voita
mustapippurirouhetta

HK Rypsiporsas® Kylki, 			
luuton, pakaste
1
sitruunan mehu ja kuori raastettuna
5
valkosipulinkynttä murskattuna
1 dl
lehtipersiljaa hienonnettuna
0,5 dl tuoretta rosmariinia hienonnettuna
0,5 dl Dijon sinappia
500 g HK Viljaporsaan Sisäfilee
suolaa, mustapippuria

2 kg

Leikkaa kylki auki kirjamaiseksi levyksi ja
nuiji varovasti litteämmäksi.

Freesaa sipuli ja valkosipuli oliiviöljyssä.
Lisää linssit ja hienonnettu timjami. Mausta suolalla. Kaada joukkoon viini ja vesi.
Hauduta miedolla lämmöllä, kunnes linssit
ovat kypsiä.

Sekoita sitruunamehu, kuoriraaste, valkosipulimurska, lehtipersilja, rosmariini ja
sinappi keskenään. Suolaa ja pippuroi kylki
ja hiero mausteseos lihan pintaan. Mausta
possun sisäfilee suolalla ja pippurilla. Nosta
filee pitkittäin kyljen alkuosaan. Kieritä rullaksi ja sido paistilangalla. Laita porsasrulla
voideltuun uunivuokaan ja paista 80 °C
uunissa 10 tuntia.

Paista valutetut linssit voissa ja mausta
mustapippurilla.
PAAHDETUT TOMAATIT
300 g luumutomaatteja
0,3 dl oliiviöljyä
suolaa
mustapippuria myllystä

Kun rulla on kypsä, paahda siihen kauniin
ruskea paistopinta 250 °C:ssa noin 10
minuuttia.

Aseta tomaatit uunipelille ja mausta.
Paahda 100 °C uunissa n. 1 tunti.
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PORSAAN PLUMA JA SPELTTIRISOTTO
600 g
½ dl
6
2

HK Rypsiporsas® Pluma, pakaste
voita
salvianlehteä
valkosipulinkynttä viipaloituna

Freesaa sipulikuutiot ja valkosipulit voissa.
Sekoita joukkoon spelttihelmet ja kuullota
hetki. Lisää valkoviini ja anna kiehua puoleen. Lisää kanaliemi ja timjami. Hauduta
miedolla lämmöllä 40 minuuttia. Viimeistele risotto parmesaaniraasteella ja tuorejuustolla. Koristele tomaattikuutioilla.

Paista kuivalla pannulla lihan pinnat rapeiksi. Laita uuniastiaan ja lisää voi, salvia
ja valkosipuli. Mausta suolalla ja kypsennä
120 °C uunissa foliolla peitettynä 2 tuntia. Tarjoa spelttirisoton kanssa. Koristele
friteeratuilla salvianlehdillä.

FRITEERATUT SALVIANLEHDET
20
salvianlehteä
rypsiöljyä

SPELTTIRISOTTO
1
salottisipuli
2
valkosipulinkynttä viipaloituna
2 dl
spelttihelmiä
1,5 dl valkoviiniä
5 dl
kanalientä
2
timjaminoksaa
1 dl
parmesaaniraastetta
½ dl maustamatonta tuorejuustoa
1
tomaatti
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Mittaa kattilaan 2 cm rypsiöljyä ja kuumenna 160 °C:ksi. Nosta lehdet öljyyn paistumaan. Kun kupliminen lakkaa, lehdet ovat
riittävän rapeita. Nosta pois pihdeillä ja
valuta talouspaperin päällä.
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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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