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BURGERien
vallankumous
Premium burgerit kasvattavat suosiotaan ja niissä 
piilee kannattava bisnes. Asiakkaallesi aitous ja 
maku ovat valinnassa kaiken keskiössä. Ja sinulle 
on tärkeää löytää parhaat raaka-aineet ja tek-
niikat huippuburgerien toteutukseen. Nyt ollaan 
asian ja yhteistyön ytimessä. 

Ikoninen 
BURGER
Ikoninen burgeri syntyy siitä, että kaikki on koh-
dallaan. Laadukas sämpylä herättää huomion. 
Sen herkullisuuden maistaa jo silmillään. Pihvi, 
juusto ja täytteet täydentävät makunautinnon. 
Nappaa käyttöösi huipputason burgerien reseptit 
ja tee vaikutus asiakkaisiisi.

BURGER 24/7!
Lyömätön burger syntyy laadukkaista, mauk-
kaista raaka-aineista ja kekseliäisyydestä. 
Vaikkapa siitä, että burgereita voi myydä 24/7 
– aamiaiseksi, lounaaksi, päivälliseksi ja yö-
palaksi.
Arla Pro, HKScan Food Service ja Lantmännen 
Unibake yhdistivät burgerosaamisensa ja tarjoa-
vat nyt omien ammattilaistensa reseptit käyttöösi. 
Niissä raaka-aineet pääsevät oikeuksiinsa ja 
maut ovat kohdillaan. Kuten myös kannattavuus!

Poimi tästä esitteestä ammattilaisten 
kuumimpien burgerien reseptit 
päivän jokaiseen hetkeen. 
Onnistut 24/7.

Vinkki!
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CHEE

ja kyllä pihvi saa  
liekkien lämmössä 
ja savun hellinnässä 
ihan ainutlaatuisen
maun. Maun vii meiste-
lem me ripauksella suolaa. Juuri nyt on nou-
sussa Smash-burgerit, joiden ohui siin pih vei -
hin saadaan karamellisoitu pinta parilalla.

NYT IN: FERMETOINTI JA SÄMPYLÄT
– Pikkelöidyt kasvikset sopivat loistavasti bur -
gereihin. Uutta on nyt myös fermentointi – 
fermentoida voi mitä vaan: kurkkuja, hapan -
kaalia tai vaikka lihaa. Myös sämpylöiden 
rooli on muuttunut. Kun aloitim me oli vain 
Sam-sämpylöitä, sitten briosseista tuli vakio 
ja nyt suosiotaan kasvattavat perunabunit.

YHTEISÖLLINEN RAVINTOLA
Social Burgerjoint on yhteisö. – Meillä voi 
hetkeksi sulkea pois ympäröivän maailman 
ja kokea puhtaita perusasioita, nauttia aidon
burgerin. Mottomme on: "Hyvän ei tarvitse 
olla hankalaa – aidot asiat eivät koskaan ole."

KEEP IT SIMPLE
Mika ”Pikkis” Tuomonen voitti MasterChef
kilpailun 2012, siirtyi katuruoan pariin 
ja perusti Social Burgerjoint -burger-
ravintolaketjun. Hän on myös Burger
Battle 2021 -kilpailun päätuomari. 
Yksinkertaisuudessa piilee burgerimme 
kauneus, puritanistiksi tunnustautuva 
Pikkis toteaa.

Social Burgerjointin konsepti on simppeli: Sa-
laisia ainesosia tai reseptejä ei ole. Taidolla 
valmistettu pihvi saa ympärilleen laadukkaan 
sämpylän ja harkitut lisukkeet: tujauksen majo -
neesia ja siivun Arlan aitoa cheddarjuustoa.  
– Ja siinä se on, aito burgeri. On itse asiassa 
vaikeampaa tehdä hyvä burgeri, jossa ei ole 
paljon mitään, Pikkis toteaa.

HIILIGRILLISSÄ JA PARILALLA
– Aloitimme ensimmäisenä burgerravintolana 
Suomessa pihvien paistamisen puuhiiligrillillä,

cHEFS’S view 
on burgers
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CHEE

Aku Heinonen luotsaa ravintolaa hyvällä 
fiiliksellä ja tsempillä. – Panostamme täysillä 
siihen, että meidän burgerit ja ravintolakoke-
mus ovat huippua joka kerta.
– Pidämme burgerit simppeleinä: niissä on 
hyvä sämpylä, laatupihvi ja välissä juustoa 

ja vaikkapa pikkelöityjä 
kasviksia. Tärkein 

elementti burgereis-
samme on se, että 
ne tekevät ihmiset 
iloiseksi. Ravinto-
lan nimi: RUOK 

= Are You Ok? 
juontaa juurensa juuri 

tähän ajatukseen.

NYT KUUMAA: SMASH, PERUNASÄMPYLÄT 
JA PIKKELÖINTI
RUOKin listalla on aina mukana olevia 
klassikoita, mutta muuten lista vaihtuu kol-
mesta neljään kertaa vuodessa, sesonkien 
mukaan. Ideoita haetaan myös maailmalta.
– Tällä hetkellä hot ovat esimerkiksi Smash-
burgerit, perunasämpylät ja pikkelöidyt kas-
vikset, jotka tuovat burgeriin sopivaa hapok-
kuutta ja makeutta, Heinonen luettelee.

LÄHTKÖKOHTANA LAATU JA INTOHIMO
Hyvää syntyy, kun sitä tekevät laadukkaista 
raaka-aineista intohimoisesti ruokaan suh-
tautuvat ihmiset. 
– Tämä on käsityötä parhaimmillaan, ja 
raaka-aineet pitää osata käsitellä. Pekonit 
voidaan savustaa ja pihvit paistaa hiiligril-
lissä, Heinonen toteaa. Hänen työhönsä 
kuuluukin raaka-aineiden ja tekniikoiden 
testaaminen ja kehittäminen. – Uudet asiat 
tuovat mielekkyyttä koko keittiön työhön.
Aku Heinosen motto on: "Hyvällä fiiliksellä 
hyvää safkaa!" 

LAATU-
BURGEREITA 
HYVÄLLÄ 
FIILIKSELLÄ
Rukalla sijaitsevassa perheyritys RUOK-
 issa burgerit ovat kaikkea muuta kuin 
pikaruokaa. Niiden ääreen tullaan 
herkuttelemaan ja viihtymään. 
– Kun asiakkaat nauttivat, syntyy lumi-
palloefekti, joka näkyy myös työnteki-
jöiden fiiliksessä, ravintolapäällikkö 
Aku Heinonen toteaa.
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CHEE

the perfect
start

Ota listallesi aamiaisburger 
maailman malliin. Idea on 
syntynyt Los Angelesissa.

Vinkki!

Tarjoile aamiaismunakokkeli ham-
purilaisen välissä naudanlihaburger-
pihvin kera. Mahtava maku eikä 
taatusti jää nälkä.

breakfast!
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CHEE

all day 
breakfast
burger
• Vantaalla leivottu klassikko, näppä - 
 rän kokoinen SBS Hampurilais -
 sämpylä, on valmiiksi halkaistu ja  
 sulattaen valmis. Sinun tarvitsee   
 vain paahtaa se.

• Castello® Burger Cheddar on   
 pitkään kypsytetty aito brittiläinen   
 cheddar.  Se sulaa täydellisesti
  burgerin päälle.   

• HK:n suomalaista naudanlihaa   
 karkeammaksi jauhettuna. Kahden  
 kilon pakkauksesta leikkaat helposti  
 muotoon 100 g pihvit.

• Munakokkeli on todellinen aamiais-  
 herkku. Aidon kerman kanssa tuu- 
 naat sen sopivan samettiseksi.

10 annosta

AINEKSET
1 kg HK Naudan burgerjauheliha   
10 kpl SBS Hampurilaissämpylä (55 g)
0,3 kg Castello® Burger Cheddarsiivu
0,2 kg suolakurkkusiivu
  suolaa
  mustapippuria

TEE NÄIN
Muotoile burgerjauheliha pihveiksi ja maus-
ta suolalla ja mustapippurilla. Paista ham-
purilaispihvit ja paahda sämpylät. Valmista 
muut lisukkeet, nosta juustosiivut munakokke-
lin päälle ja kokoa hampurilaiseksi.

KASTIKE
0,35 kg täysmajoneesi
0,05 kg Sriracha-chilikastike

Sekoita kastikkeen ainekset keskenään.

MUNAKOKKELI
0,3 kg kananmuna
0,1 l kerma
0,05 l ruohosipuli, hienonnettu
 suolaa

Sekoita munat ja kerma keskenään ja kuu-
menna miedolla lämmöllä pehmeäksi kokke-
liksi. Mausta suolalla ja hienonnetulla ruoho-
sipulilla ja rucolalla. 

Vinkki!
Paista hampurilaispihvit, 
paahda herkulliset sämpylät 
ja nosta juusto munakokkelin 
päälle.
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delicious
breakfast

CHEE

Miten olisi vaihteeksi croissant 
burger aamiaiseksi? Täytteeksi 
paneroituja kanarenkaita ja täyte-
läistä cheddarjuustoa.

breakfast!

Aidolla voilla leivottu,
esinostatettu pakastettu premium
croissant – sulatus ja paisto 
kysynnän mukaan.

Vinkki!
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CHEE

croissant 
burger
• Näe croissant uusin silmin – burge - 
 rina. Voilla leivottu SBS Premium 
 Croissant tuo paistuessaan ravinto- 
 laasi myös herkullisen tuoksun.

• Arla Pro Crème Fraîche on mitä   
 parhain pohja täytekastikkeelle. Se  
 toimii loistavasti myös dipeissä! 

• Castello® Burger Cheddar on valmis  
 juuri sopivan paksuinen viipale.   
 Siinä on aromikas, aidon englanti-
 laisen cheddarin maku.
     
• Täytteeksi Kariniemen Kanapojan   
 suomalaista kananpoikaa valmiina 
 renkaina. Gluteenittomat ja laktoo -
 sittomat renkaat ovat friteerausta   
 vaille valmiita. 

10 annosta

10 kpl SBS Premium Croissant
0,75 kg Kariniemen Kananpojan Rengas 
paneroitu 
10 viipaletta Castello® Burger Cheddar
0,2 kg jääsalaatti

TUOREKURKKUPIKKELSI
0,05 l väkiviinaetikka
0,1 kg sokeri
0,15 l vettä
0,3 kg kurkkuviipale

PIKANTTI CHILI-CRÈME FRAÎCHE
0,2 l Arla Pro Crème Fraîche
0,01 kg sambal oelek chilikastike

VIIMEISTELYYN
rucolanversoja

TEE NÄIN
Mittaa väkiviinaetikka, sokeri ja suola katti-
laan ja kiehauta. Anna seoksen jäähtyä ja 
lisää joukkoon kurkkusiivut. Anna maustua 
30 minuuttia. Sekoita crème fraîche ja chi-
likastike keskenään.

Paista croissantit jäisinä 180 °C:ssa 20–22 
minuuttia ja anna niiden jäähtyä. Leikkaa 
puoliksi ja aseta molempien puo lis kojen 
päälle cheddarjuustoviipaleet. Paahda kuu-
massa uunissa, kunnes juusto on sulanut.
Paista kanarenkaat rasvakeittimessä 175 °C:ssa
2,5-3 minuuttia. Kokoa ainekset annokseksi 
ja viimeistele rucolanversoilla.

Vinkki!
Halkaise croissant, lisää 
aidot englantilaiset cheddar-
juustoviipaleet molempien 
puoliskojen päälle ja paahda 
kuumassa uunissa, kunnes 
juusto on sulanut.
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CHEE

Beefing 
it up

Lounaan premium burger syntyy 
asiakkaan tilauksesta, laadukkaista 
raaka-aineista. Maku on tärkein 
kriteeri, jolla hampurilainen vali-
taan.*

lunch!

Lähes 75 % asiakkaista pitää 
hampurilaisen sämpylää tärkeänä 
tai erittäin tärkeänä. Se on ensim-
mäinen asia, joka hampurilaisesta 
huomataan.*

Vinkki!

*Lähde: Tutkimus Lantmännen Unibake, 2019.
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CHEE

double
cheese brgr
• Vaasan Street Food Royal Burger   
 Durum on aatelia. Niissä on   
 taikinajuurta. Persoonallinen ilme
  syntyy manna suurimo- ja psyllium- 
 ripotteella.
  
• Castello® Burger Blue – laktoositto- 
 mat  sinihomejuustoviipaleet ovat   
 maultaan kermaisen hienostuneita
 ja voimakkaita. Viipaleet on mitoi-
 tettu hampurilaisen väliin sopiviksi.  
   
• Valitse tähän valmiiksi kypsennetyt,  
 kotimaisesta lihasta valmistetetut,   
 mehevät pihvit, jotka on helppo ja
  nopea valmistaa kovassakin kiireessä.
  
• Valmis, välimerellinen ja täyteläinen
  Mojo Rojo -maustetahna sisältää   
 tomaattia, paprikaa ja yrttejä.

lunch!

10 annosta

10 kpl Vaasan Street Food Royal Burger 
Durum
20 kpl Tamminen rotukarja kypsä hampuri-
laispihvi á 85 g 
20 viipaletta Castello® Burger Cheddar
0,2 kg punasipuliviipale
0,3 kg tomaattiviiipale
0,2 kg jääsalaatti
0,15 kg suolakurkkuviipale
sinappia ja ketsuppia

CHILI-TOMAATTIMAJONEESI
0,4 kg täysmajoneesi
0,05 kg HK Mojo Rojo -maustetahna (7397)

TEE NÄIN
Sekoita kastikkeen ainekset keskenään.

Kuumenna kypsät hampurilaispihvit parilalla 
rypsiöljyssä. Aseta cheddarsiivut pihvien 
päälle sulamaan. Paahda sämpylät ja kokoa 
burgerit.

Kun kuumennat pihvejä, aseta 
aidot cheddarsiivut pihvien 
päälle sulamaan.

Vinkki!



12

ultimate
veggie brgr

CHEE

Smash burgerin mehe-
vyys syntyy murskatusta 
paistopinnasta.

Vinkki!

Päivän sana on veggie. Kasvata
kohderyhmääsi valitsemalla 
lounaslistalle herkullinen 
vegaaninen tai kasvisburger.

lunch!
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CHEE

double 
vege smash
BURGER
• Vaasan Street Food Craft Burger
  Poppy on premium laatuinen ham-
  purilaissämpylä. Pinnalle on ripo-
   teltu seesamin- ja unikonsiemeniä.

• Käytä Arla Pro juustocrèmeä majo-
 nee sin tilalla tuomaan täyteläisyyttä
 kasvisburgeriin. 
 Jos teet juustokastikkeen, lämmitä   
 juustocrème ja ohenna sitä kuohu -
 kermalla. Valuta kuuma kastike 
 burgerpihvin päälle.    
 
• HK Vihreät vege pannupihvi val -  
 mistetaan vehnä-, härkäpapu- ja 
 herneproteiinista. Tuote on irtopa-  
 kattu ja sen voi valmistaa sulatta- 
 matta.   

10 annosta

10 kpl Vaasan Street Food Craft Burger 
Poppy
20 kpl HK Vihreät vege pannupihvi 60 g, 
irtopakaste 
0,05 kg amerikkalaistyylinen väkevä sinappi
0,4 kg Arla Pro juustocrème 
0,3 kg tomaattiviipale
0,2 kg salaattisipuliviipale
0,1 kg rucola

TEE NÄIN 
Leikkaa sipuli hienoksi silpuksi. Sulata pihvit 
jääkaapissa. Kuumenna parila lähes savua-
van kuumaksi ja lisää siihen tilkka öljyä. 
Laita pihvit pannulle ja paina ne ohuiksi 
burgeriprässillä tai lastalla. Pihvin ja präs-
sin väliin kannattaa laittaa leivinpaperia 
estämään pihvin tarttuminen työvälineisiin. 
Anna pihvien paistua rauhassa liikuttamatta 
niitä. Rapea paistopinta on tässä burgerissa 
kaiken a ja o. Noin 1-2 minuutin paiston 
jälkeen sivele pinnalle ohuelti sinappia. 
Käännä pihvit ympäri ja anna sinapin paah-
tua kevyesti, mausta ne suolalla. Laita päälle 
nokare juustocrèmeä.
 
Kuumenna sämpylänpuolikkaat. Kokoa 
päälle salaatti, sipulit, pihvit ja rucola.

Vinkki!
Paista vege pannupihveihin 
rapea pinta painamalla ne 
ohuiksi burgeriprässillä tai 
lastalla. SMASH IT!
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CHEE

the perfect
combo

Paista tai grillaa kotimainen 
rotukarja burgeripihvi, nosta 
päälle juustosiivu. Lusikoi lopuksi 
pihvin pinnalle reilusti sipuli-
hauduketta ja kokoa 
hampurilaiseksi.

dinner!
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CHEE

gravy burger
• Laatutietoinen asiakas valitsee   
 Premium Fast Foodin ja on valmis  
 maksamaan enemmän loppuun asti  
 viimeistellystä kokonaisuudesta –   
 laa dukkaasta sämpylästä, kotimai -
 sesta pihvistä ja aidosta cheddar-  
 juustosta.

• Tumma, kiiltävä SBS Pretzel Ham-
 purilaissämpylä antaa makua ja   
 fiilistä päivälliseen. Se on valmiiksi  
 halkaistu ja helppo täyttää. Kuu-  
 menna paahtimessa, grillissä tai
 uunissa.

• Castello® Burger Cheddar on val -  
 miiksi viipaloitu, aito englantilainen  
 cheddar.

• Kotimainen HK Rotukarja burgeri 
 pihvi on täyteläisen makuinen ja   
 mehevä hampurilaispihvi.

10 annosta

10 kpl SBS Pretzel Hampurilaissämpylä
10 kpl HK Rotukarja burgeripihvi 188 g, 
raakapakaste 
10 viipaletta Castello® Burger Cheddar

LIHALIEMESSÄ HAUDUTETTUA SIPULIA 
0,1 kg voita
1 kg sipuli viipaleina
0,03 kg ruokokidesokeri
0,05 sherryviinietikka
0,5 kg demiglace
suolaa ja mustapippuria

FERMENTOITU CHILIMAJONEESI
0,03 kg HK Fermentoitu chili -maustetahna 
(7396)
0,3 kg Majoneesi

TEE NÄIN
Valmista aluksi haudutettu sipuli. Ruskista 
sipuliviipaleet ja sokeri voissa ja lisää jouk-
koon sherryviinietikka sekä demiglace. Anna 
hautua, kunnes sipuli on pehmeää. Mausta 
suolalla ja mustapippurilla.

Sekoita chilimajoneesin ainekset keskenään. 
Paista tai grillaa pihvit, nosta päälle juusto-
siivu ja anna vetäytyä hetki. Lusikoi lopuksi 
pihvin pinnalle reilusti sipulihauduketta. 
Lämmitä hampurilaissämpylät ja kokoa 
hampurilaisiksi.

Vinkki!
Grillaa laadukkaat rotukarja-
burgerpihvit tai paista ne 
pannulla tai parilalla.
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the best
pretzel

CHEE -

Saksalaistyylinen pretzel yöburger 
naudanlihapihveinen ja hapankaa-
leineen auttaa jaksamaan aamiai-
seen saakka.

night!

Yllätä yövuorossakin 
laadulla.

Vinkki!
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CHEE -

pretzel
• SBS Pretzel hampurilaissämpylä on  
 leivottu Saksassa, pretzelien osaa-  
 jien maassa. Valmiiksi halkaistu   
 sämpylä helpottaa työssä.

• Arla Pro emmentaljuusto kuuluu 
 perusburgerjuustoihin. Se on laktoo- 
 siton, aromikkaan maukas juusto.  
 Arla Pro Smetana tuo raikkautta   
 burgeriin. 

• Yöburgerin beef on HKScan Pro   
 Nauta-hampurilaispihvi. Mehevä ja  
 sopivan kokoinen. 

10 annosta

10 kpl SBS Pretzel Hampurilaissämpylä
10 kpl HKScan Pro Nauta hampurilaispihvi 
110 g, pakaste 
1kg hapankaali
0,2 kg Arla Pro Smetana
suola
10 viipaletta Arla Pro Emmental viipale 28 %
0,08 kg amerikkalaistyylinen väkevä sinappi

TEE NÄIN
Mittaa hapankaalin ainekset kattilaan ja 
hauduta miedolla lämmöllä noin 2,5 tuntia.
Paista tai grillaa hampurilaispihvit meheviksi, 
mausta suolalla ja pippurilla. Nosta pihvien 
päälle juustosiivu. Lämmitä hampurilaissäm-
pylät ja kokoa hampurilaiset.

porilainen
• Kunnon makkaraporilainen  pelas -
 taa asiakkaasi, jota vielä päivän   
 päätteeksi huikoo. Klassinen SBS   
 Hampurilaissämpylä on valmiiksi   
 halkaistu.

• Castello® Burger Blue viipaleet on   
 valmiiksi mitoitettu burgeriin.  
 
• HK Camping® Makkarapihvi on   
 mehevä makkarapihvi paistorai -
 doilla. Klassikko syntyy suomalai -
 sesta lihasta.

10 annosta

10 kpl SBS Hampurilaissämpylä (55 g) 
20 kpl HK Camping® Makkarapihvi 
10 viipaletta Castello® Burger Blue
0,2 kg suolakurkkuviipale
0,15 kg punasipulikuutio
ketsuppia, sinappia

TEE NÄIN
Paista makkarapihvit parilalla 
ja nosta sinihomejuustosiivut 
kuumien pihvien päälle.
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CHEE

Vaasan Street Food Craft Burger Rye 70 g, EAN 6416577013130
Vaasan Street Food Craft Burger Brioche 70 g, EAN 6416577014540
Vaasan Street Food Craft Burger Poppy 70 g, EAN 6416577014571
Vaasan Street Food Gourmet Burger 89 g, EAN 6416577014427
Vaasan Street Food Royal Burger Durum 80 g, EAN 6416577014489
Vaasan Street Food Bronx Burger 80 g, EAN 6416577014458
Vaasan Street Food Potato Burger 80 g, EAN 6416577014519
SBS Brooklyn Burger 70 g, EAN 17311379535285
SBS Pretzel Hampurilaissämpylä 80 g, EAN 4005975039716
SBS Hampurilaissämpylä 55 g, EAN 6416577000604

Arla Pro Emmental viipale 28 %, laktoositon 750 g, EAN 7311870043213
Arla Pro Luomuemmental viipale 29 %, laktoositon 1 kg, EAN 4009301002498
Arla Pro Cheddar viipale, laktoositon 1 kg, EAN 5711953019050 
Castello® Burger Cheddar 150 g, laktoositon, EAN 5000246727629
Castello® Burger Blue 150 g, laktoositon, EAN 5711953026331
Arla Pro Juustocrème, laktoositon 2 kg, EAN 5711953062612 
Arla Pro Tuorejuusto maustamaton, laktoositon 1,5 kg ja 3 kg, 
EAN 5711953035579 ja EAN 5711953067525
Arla Pro Smetana 42 %, laktoositon 1,8 kg, EAN 6413300018752
Arla Pro Crème fraîche 28 %, laktoositon 1,8 kg ja 5 kg
EAN 6413300002331 ja EAN 6413300019407
Arla meijerivoi, laktoositon 500 g, EAN 6413300016246

HK Vihreät vege pannupihvi 60 g, irtopakaste, EAN 6409100297039 
HK Vihreät Vege pulled pakaste 3 x 0,8 kg, EAN 6409100197230 
HK Rotukarja burgeripihvi 188 g, raakapakaste, EAN 6409100061548 
HK Naudan burgerijauheliha 2 kg, EAN 2391660100000 
HK Camping® Makkarapihvi 75 g, EAN 6409100054083 
Kariniemen Kananpojan Rengas paneroitu 2x 1,6 kg, EAN 6409100176747
Kariniemen Kananpojan paneroitu pihvi 2 x 2 kg, pakaste, EAN 6409100272616 
HKScan Pro Nauta hampurilaispihvi 110 g, pakaste, EAN 6409100067311
Tamminen Rotukarja kypsä hampurilaispihvi 85 g, EAN 6405691426209  
HK Amerikan Pekoni® Original, viipaloitu, EAN 2391462600005

MATCH IT
PARHAAT 
BURGERSÄMPYLÄT

 JUUSTOSSA 
ON SALAISUUS

MAHTAVAT 
PIHVIT

arlapro.fi
hkscanpro.fi
lantmannen-unibake.fi

lisää ideoita

nettisivuilta!

KAIKKI VEGAANISIA!


