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Suomessa valmistetut kasviproteiinituotteet tuovat maukasta vaihtelua ruokahet-
kiin. Miedon makuiset raakapakasteet on helppo valmistaa asiakkaiden makuvaa-
timuksia vastaaviksi. HK Vihreät maistuvat niin sekasyöjille kuin vegaanista ruoka-
valiota noudattaville. 

HK Vihreät – maistuvia makuja
uudessa muodossa
Maku ja rakenne ovat omaa luokkaansa

HK Vihreät -tuotteet on kehitetty maku ja rakenne 
edellä. Paistovalmiit tuotteet on pakattu irtopakas-
teiksi, joten niitä on helppo ottaa käyttöön tarvittava 
määrä. Tuotteiden mehevyys ja rakenne säilyvät 
kuumennettaessa. 

Tuotteet on luonteva sovittaa olemassa oleviin ruo-
kalistoihin kasvisvaihtoehdoksi tai niistä voi loihtia 
maistuvia pääruokavaihtoehtoja. HK Vihreät -tuotteet 
tuovat kaivatun proteiinilisän kumpaankin vaihtoeh-
toon.

Hyvänmakuista hyvinvointia

Kaikki HK Vihreät kasviproteiinituotteet ovat runsas-
proteiinisia. Lisäksi tuotteissa on käytetty jodioitua 
suolaa, joka tasapainoittaa erityisesti kasvissyöjien 
muuten niukkaa jodin saantia.

Kasviproteiinien kysyntä on voi-
makkaassa kasvussa. Kehitimme 
maukkaat ja mehevät HK-kasvipro-
teiinituotteet vastaamaan kysyntään 
ja tarjoamme poikkeuksellisen hyviä 

Vaihtelua 
lautaselle,
olkaa hyvä!

innovatiivisia tuotteita ruoka-
alan ammattilaisille.

Ruokavalio on aina kokonaisuus, 
samoin kuin yksittäinen ate-
riakin. On monta tapaa syödä 
hyvin. Haluamme olla mukana 
tarjoamassa vaihtoehtoja 
terveelliseen ja moni-
puoliseen syömiseen.

Soile Käkönen
Ravitsemusasiantuntija, 
HKScan



10 kpl HK Vihreät Paneroitu leike  
 90 g irtopakaste (9701)
 rypsiöljyä
1 kpl sitruuna, viipaleina
0,04 kg minikapriksia
 salvian lehtiä

Paista vegeleikkeet rypsiöljyssä 
rapeiksi. Lisää lopuksi paistorasvan 
joukkoon salvianlehdet, sitruunavii-
paleet sekä kaprikset. Lusikoi seos 
leikkeiden pinnalle. Tarjoa kaurahel-
milisäkkeen kanssa.   

KAURAHELMILISÄKE
0,05 l oliiviöljyä
0,15 kg sipulia, kuutioitu
0,03 kg valkosipulia, hienonnettu
0,8 kg kaurahelmiä
1 l kasvislientä
0,1 kg creme fraichea
0,05 kg parmesaanijuustoa, raastettu
0,04 l sitruunamehua
0,1 kg miniluumutomaatteja,   
 puolitettuina
 suolaa
 mustapippuria

Valmista kaurahelmilisäke risoton 
tapaan. Kuullota hienonnetut sipulit 
oliiviöljyssä ja lisää kaurahelmet. 
Lisää joukkoon kasvislientä muu-
tamassa erässä välillä sekoittaen. 
Tarkista kauran kypsyys ja lisää tarvit-
taessa kasvislientä. Viimeistele creme 
fraichella, raastetulla parmesanjuus-
tolla, sitruunamehulla sekä tomaateil-
la. Mausta suolalla ja pippurilla.

Annosmäärä 10 

HK VIHREÄT 
PANEROITU 
LEIKE, SALVIAA, 
KAURAHELMIÄ JA 
SITRUUNAA

1,1 kg HK Vihreät Pannupihvi (9703)
0,1 l  oliiviöljyä
0,2 kg  sipulikuutioita
0,02 kg valkosipulimurskaa
0,8 l  tomaattimurskaa
0,1 kg sherryviinietikkaa
0,5 l kasvislientä
 timjamia
 basilikaa  
 suolaa, mustapippuria 
0,5 kg erivärisiä pikkutomaatteja  
 lohkottuna

Kuullota sipulit oliiviöljyssä ja lisää 
joukkoon etikka, tomaattimurska ja 
kasvisliemi. Anna hautua, kunnes 
sipulit ovat kypsiä. 
Ruskista jääkaappilämpöiset vege-
pihvit molemmin puolin kuumalla 
paistinpannulla tai grillaa pinta 
rapeaksi.  
Lisää ruskistetut pihvit ja pikku-
tomaatit kastikkeen joukkoon ja 
viimeistele tuoreella basilikalla.

LISÄKKEEKSI
Herneitä, vihreä parsaa, sokerihernei-
tä, chiliä, karamellisoitua sipulia.

Annosmäärä 10 

HK VIHREÄT
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HK VIHREÄT BURGERPIHVIT JA TOMAATTI-KOOKOSKASTIKETTA

0,4 l kookoskerma
0,01 kg kasvisliemijauhetta
 suolaa, mustapippuria
 maissitärkkelystä suurus-
 tamiseen

Lisäksi: tuore korianteri
 limesitruunaa 

Ruskista burgerpihvit molemmin puo-
lin rypsiöljyssä ja siirrä uunivuokaan.

Kuullota sipulit, valkosipuli ja maus-
teet rypsiöljyssä. Lisää joukkoon 
tomaattipyre, kookoskerma ja kas-
visliemiaines. Anna hautua, kunnes 
sipulit ovat kypsiä. Suurusta kastike 
ja tarkista maku.
Kaada kastike pihvien päälle ja kuu-
menna uunissa tarjoilulämpötilaan
Viimeistele tuoreella korianterilla, 
limelohkoilla ja maissilasturouheel-
la. Tarjoa riisin ja salaatin kanssa.

Annosmäärä 10

1,1 kg  HK Vihreät Burgerpihvi (9700) 
0,05 l rypsiöljy
0,2 kg punasipuli, kuutioitu
0,02 kg valkosipulinkynsi, kuorittu, 
 hienonnettu
0,05 kg inkivääriä, raastettuna
1 tl kuminaa, jauhettuna
1 tl kanelia, jauhettuna
1 tl chililastu
0,8 l tomaattimurska

Ruskista pannupihvit miedolla lämmöllä 
ja siirrä uunivuokaan. Kuumenna tarjoilu-
lämpötilaan yhdistelmäuunissa.
Ruskista pekonit pannulla. Lisää jouk-
koon sipulit ja kuullota pehmeäksi. Lisää 
kasvisliemi, mausteet, barbeque-kastike 
ja pavut. Suurusta kastike tarvittaessa 
maissitärkkelyksellä.
Annostele kastike pihvien päälle tai kuu-
menna yhdessä.

Annosmäärä 10

0,7 kg  HK Vihreät Pannupihvi (9703)
0,05 l oliiviöljy
0,3 kg HK Amerikan Pekoni® (4628)
0,2 kg keltasipuli, suikaleina
0,03 kg valkosipuli, hienonnettu
1 l kasvisliemi
0,03 kg mieto jalopeno-paprika,
 viipaleina
0,1 l barbeque-kastike (valmis)
0,5 kg kidneypapuja, esikypsen-
 nettyjä, valutettuna
Lisäksi: Tuore korianteri

HK VIHREÄT PANNUPIHVIT
JA BARBEQUE-PEKONIPAPUJA
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1,2 kg  HK Vihreät Pyörykkä kypsä  
 pakaste (9713)
 
KERMAKASTIKE
1 l  demi glacea / lihalientä
0,5 l  ruokakermaa
0,050 kg   dijonsinappia
 suolaa
 rouhittua musta- ja viherpippuria
0,03 kg  maissitärkkelystä
 
LISÄKSI
2,5 kg  HK Perunasose (7931)
 
 sokeroituja puolukoita
 suolakurkkuja

Laita sipulikeittoaines ja kermaviili 
kulhoon turpoamaan noin 15 
minuutiksi. Sekoita jauhis 
huolellisesti joukkoon. Vaivaa 
kiinteäksi massaksi. Pyörittele 
massasta pieniä pyöryköitä ja 
paista ne paistinpannulla 
pienessä määrässä voita ja 
rypsiöljyä kauniin värisiksi 
ja kypsiksi. Paahda 
murskattuja viher, -ja musta-
pippureita kattilassa, kunnes ne 
alkavat tuoksumaan paahtuneilta. 
Kaada demi glace kattilaan ja 
kiehauta. Lisää kattilaan kerma 
sekä dijonsinappi ja anna kastikkeen 
kiehua miedolla lämmöllä noin 5 
minuuttia, tarkista suola. Suurusta 
tarvittaessa tilkkaan kylmää vettä 
sekoitetulla maissitärkkelyksellä.

Annosmäärä 10

HK VIHREÄT PYÖRYKKÄ 
KERMAKASTIKKEESSA 
JA PERUNASOSETTA 1 kg  HK Vihreät Pyörykkä kypsä  

 pakaste (9713)
0,02 kg  valkosipulimurskaa
0,1 kg  punaista pestoa
0,005 kg  kuivattua oreganoa
0,1 kg  kalamata-oliiveja, kivetön
0,05 l  oliiviöljyä
0,8 kg  tagliatelle pastaa
 rouhittua mustapippuria

Keitä pasta pakkauksen ohjeen mukaan.
Freesaa valkosipulimurska oliiviöljyssä 
hetken aikaa. Lisää mukaan kasvispyö-
rykät, oliivit ja oregano. Paista kunnes 
pyörykät saavat kauniin värin.
Lisää mukaan pesto ja keitetty ja 
valutettu pasta. Mausta suolalla ja 
rouhitulla mustapippurilla. Sekoita 
huolellisesti ja tarjoa parmesaanin 
kera.

Pastaa voit tuunailla makusi mukaan 
vaikkapa chilillä ja fetajuustolla.

Annosmäärä 10 
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1,000 kg  HK Vihreät Pyörykkä kypsä  
 pakaste (9713)
0,005 kg  ras el hanout -mausteseosta
0,005 kg kanelia
0,005 kg  jauhettua korianterinsiemeniä
0,005 kg rouhittua mustapippuria

KASVISPATA
0,500 kg   sipulikuutioita
0,500 kg punaista paprikaa
4  valkosipulin kynttä
0,40 kg  tomaattimurskaa
0,050 kg  kuivattua aprikoosia
 kourallinen kalamata oliiveja
3 rkl  harissaa
2 tl  jauhettua korianteria
 suolaa
½ pnt  lehtipersiljaa silputtuna
20  mintunlehteä silputtuna

LISÄKSI
1 kg  bulguria, keitettynä
 kikherneitä paahdettuna
 turkkilaista jogurttia
 raastettua appelsiinin kuorta

Sekoita mausteet kasvispyöryköiden 
joukkoon.
Kuullota sipulia, paprikaa, valkosipulia ja 
aprikooseja oliiviöljyssä, kunnes kasvikset 
alkavat hieman pehmenemään. Lisää mu-
kaan harissa ja jauhettu korianteri. Jatka 
hetki freesaamista.
Lisää joukkoon tomaattimurska ja oliivit. 
Anna hautua kannen alla 15 minuuttia 
välillä sekoittaen. Mausta suolalla ja rou-
hitulla mustapippurilla. Sekoita joukkoon 
kuumennetut kasvispyörykät, minttu sekä 
lehtipersilja.
Huuhtele ja valuta kikherneet ja paahda 
225-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia.

Annosmäärä 10 

MAROKKOLAISET 
HK VIHREÄT PYÖRYKÄT

0,700 kg  vohveleita
1,000 kg  HK Vihreät Vege pulled (9723)
              seesamiöljyä paistamiseen
 
0,250 kg teriyaki-maustekastiketta
0,200 kg kurkkuviipaleita
0,050 l  Mirin riisiviinietikkaa
0,100 kg  tomaattikuutioita
 
0,100 kg salaattia
0,200 kg  avokadoviipaleita

Ruskista HK Vihreät Vege pulled 
seesamiöljyssä. Tuotteen voi lisätä 
pannulle jäisenä.  Pyöräytä 
muutaman kerran ja mausta 
teriyakikastikeella.
Kuumenna vohveli
rapeaksi ja lisää täytteet.

Annosmäärä 10

VOHVELI HK VIHREÄT 
PULLED -TÄYTTEELLÄ
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HKSCAN FINLAND OY, FOOD SERVICE   Väinö Tannerin tie 1, 01510 Vantaa. Asiakaspalvelu 010 570 130. 
www.hk.fi, www.kariniemen.fi, www.hkscanpro.fi, www.hkscan.com

HK Vihreät -kasviproteiinituotteet

HK Kasvis -valmisruokatuotteet

9700 HK Vihreät Burgeripihvi 110 g 

4,32 kg  Ean 6409100297008
  Kespro 21674750

7943 HK Halloumi-punajuuripihvi pakaste 100 g 

5 kg Ean 6409100079437

 Kespro 21677226

9701 HK Vihreät Paneroitu leike 90 g 

4,32 kg  Ean 6409100297015

  Kespro 21674751

9723 HK Vihreät Vege pulled pakaste 80 g 

3 x 0,8 kg/ltk Ean 6409100297015

  Kespro 21674751

9702 HK Vihreät Nugetti 35 g 

4,2 kg  Ean 6409100297022

  Kespro 21674752

9713 HK Vihreät Pyörykkä kypsä pakaste n. 15 g 

2 x 2 kg/pss Ean 6409100297022

  Kespro 21674752

9703 HK Vihreät Pannupihvi 60 g 

4,32 kg  Ean 6409100297039

  Kespro 21674753

9712 HK Vihreät Rapea nugetti kypsä pakaste n. 23 g 

2 x 2 kg/pss Ean 6409100297039

  Kespro 21674753
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