いただきます
ITADAKIMASU

”HYVÄÄ RUOKAHALUA”

Valmistimme japanilaisen
keittiön maistuvia annoksia
runsasmakuisine lisukkeineen ja
kastikkeineen. Inspiroidu myös
ruoan hyvistä tuoksuista ja
kauniista kattauksista.
Hyvää ruokahalua!

DONBURI

PAISTETTUA NAUDAN
ULKOFILEETÄ JA PONZUSOIJAKASTIKETTA
HK Naudan Takuumurea
ulkofilee (3491)
0,3 kg shimeji-sieniä (siitake tms
sopii myös hyvin)
0,2 kg sipulisuikaletta
0,01 kg valkosipulia, hienonnettuna
1 kg

K A S T IK E

0,1 l
0,1 l
0,05 l
0,05 kg

ponzu-soijakastiketta
miriniä (makeaa riisiviiniä)
paahdettua seesamiöljyä
seesamisiemeniä

LIS Ä K S I

ohueksi leikattua kevätsipulia
keitettyä riisiä
Togarashi-mausteseosta
Leikkaa liha noin 5 mm siivuiksi.
Ruskista lihasiivut nopeasti kuumalla
paistinpannulla ja siirrä sivuun odottamaan. Lisää samalle pannulle sienet,
sipulit ja kuullota pehmeäksi.
Sekoita kastikkeen ainekset keskenään
ja yhdistä lihat, sipuli ja kastike.
Tarjoa keitetyn riisin ja ohueksi leikatun kevätsipulin kanssa.

美しい
”KAUNIS”

YAKITORI
KANAVARRAS JA
TERIYAKIKASTIKETTA
1,2 kg
0,2 kg

Kariniemen Kananpojan 		
Koipireisi luuton nahalla
miedosti suolattu (2471)
kevätsipulia

T E R I YAKIKAS TIKE

0,2 l
0,05 kg
0,03 kg
0,01 kg
0,02 kg
0,1 l
0,005 kg

soijakastiketta
ruokokidesokeria
hunajaa
valkosipulimurskaa
inkivääriä, raastettuna
kanalientä /vettä
maissitärkkelystä, 			
suurustamiseen

Liota puiset varrastikut vedessä yön yli.
Leikkaa koipireidet ja kevätsipuli tikkuaskin kokoisiksi paloiksi. Säästä sipulin
varsiosat annosten viimeistelyyn.
Kokoa vartaat broileripaloista ja sipulista
Valmista kastike sekoittamalla kaikki
ainekset keskenään kylmänä ja kuumenna
kiehuvaksi. Anna hautua noin 5 minuuttia.
Siivilöi ja jäähdytä.
Grillaa vartaat kypsiksi ja sivele kastiketta
muutaman kerran kypsennyksen aikana.
Vaihtoehtoisesti vartaat voi kypsentää yhdistelmäuunissa ja lisää kastike vartaiden
päälle tarjoiluvaiheessa.

美味しい
”HERKULLINEN”

TSUKUNE
HK VEGEPIHVISTÄ,
TARE-KASTIKETTA

0,7 kg HK Vege Pannupihvi (9703)
0,01 kg sitruunaruohotahnaa
seesamiöljyä
varrastikkuja
TA R E - KAS TIKE

0,15 l
0,1 l
0,1 l
0,05 l
1 tl

kanalientä
miriniä (makeaa riisiviiniä)
soijaa
sakea
tummaa sokeria
mustapippuria myllystä
1
valkosipulinkynsi murskattuna
1
kevätsipuli silputtuna
3 cm:n pala kuorittua inkivääriä 		
siivutettuna
Togarashi-mausteseosta
Sulata pannupihvit jääkaapissa yön yli.
Sekoita pihvien rakenne rikki yleiskoneessa
ja mausta ”taikina” sitruunaruokotahnalla.
Pyöritä taikinasta noin 25 g pyöryköitä ja
asettele ne varrastikkuihin.
Valmista kastike, Mittaa kaikki ainekset
kattilaan ja kiehauta. Pienennä lämpöä ja
keitä kasaan noin 15 minuuttia, kunnes
jäljellä on noin 1,5 dl nestettä. Siivilöi ja
säilytä kannellisessa, ilmatiiviissä astiassa
jääkaapissa.
Grillaa tai paista vartaat kuumaksi ja sivele pintaan tare-kastiketta.
Tarjoa dippikastikkeeksi togarashilla
maustettu keltuainen.

おいしい
”MAUKAS”

KARAAGE

JAPANILAISTA FRITEERATTUA
KANAA JA TOGARASHIA
1,2 kg
0,15 kg
0,1 kg

Kariniemen Kananpojan 		
Rapea paneroitu Boneless 		
Wing (7726)
täysmajoneesia
Togarashi-mausteseosta
lehtisalaattia
sitruunaa viipaleina

Paista broileripalat rasvakeittimessa tai yhdistelmauunissa
rapeiksi. Valuta ja tarjoa salaatin, sitruunan ja togarashilla
maustetun majoneesin kanssa.

クリスピー
”RAPEA”

OKONOMIYAKI
KAALIPANNUKAKKUA
JA PEKONIA
0,2 kg
0,15 kg
0,005 kg
0,01 kg
0,005 kg
0,120 kg
0,2 l
0,025 l
0,5 kg

HK Amerikan Pekoni® (4626)
vehnäjauhoja
leivinjauhetta
sokeria
suolaa
kananmunaa
dashilientä (dashipulveria löytyy 		
Orient-marketeista)
paahdettua seesamiöljyä
valkokaalia ohuina suikaleina

L I SÄK SI

majoneesia
Bulldog-kastiketta (HP sopii myös)
kevätsipulia hienonnettuna
kuivattuja katsuobushi-kalahiutaleita
norilevähiutaleita
Sekoita vehnäjauhot, leivinjauhe, sokeri ja suola
isossa kulhossa.
Riko kananmuna toiseen astiaan, lisää dashiliemi ja
seesamiöljy. Sekoita tasaiseksi ja lisää massa jauhojen joukkoon. Sekoita tasaiseksi taikinaksi. Nostele
joukkoon ohueksi suikaloitu kaali.
Kuumenna leveä pinnoitettu paistinpannu ja levitä
pekoniviipaleet tasaiseksi kerrokseksi pannulle.
Anna ruskistua ja käännä pekonit.
Kaada kaalitaikina pekonien päälle ja säädä lämpöä
miedommalle. Kypsennä 5-6 minuuttia. Tarkista, että
pannukakku on ruskistunut pohjalta kauniisti ja käännä. Jatka kypsentämistä, kunnes molemmat puolet
ovat ruskistuneet ja taikina hyytynyt.
Livauta kaalipannukakku tarjoilulautaselle pekonipuoli ylöspäin. Viimeistele majoneesilla, Bulldogkastikkeella, kevätsipulilla, kalahiutaleilla ja norilla.
Tarjoa lämpimänä.

ひとくち
”SUUPALA”

KATSU

RAPEA KANASANDWICH,
UMAMIKETSUPPIA JA
RAPEAA KAALIA
Kariniemen Kananpojan
Reisileike miedosti 		
suolattu (2430)
0,2 kg vehnäjauhoa
0,12 kg kananmunaa
0,1 kg pankojauhoja ja 		
rypsiöljyä paistamiseen
0,2 kg riisimuroja
20 kpl vaaleaa vuokaleipäsiivua

1,2 kg

UMAMIKETSUPPI
0,1 kg
0,4 kg
0,03 kg
0,5 dl
0,5 dl
0,25 dl
0,25 dl
0,03 kg

sipulia
tomaattimurskaa
tomaattipyreetä
soijakastiketta
Worcestershire-kastiketta
kalakastiketta
omenaviinietikkaa
ruokokidesokeria
rypsiöljyä

Nuiji reisileikkeet ohueksi ja leivitä
perinteisin menetelmin vehnäjauhokananmuna-panko-riisimuroseoksessa.

Kuullota sipulit pehmeäksi tilkassa rypsiöljyä. Lisää joukkoon loput ainekset
ja anna hautua sakeaksi, ketsupin paksuiseksi kastikkeeksi. Soseuta, siivilöi
ja jäähdytä asianmukaisesti.

Paista leikkeet rapeaksi rypsiöljyssä tai
rasvakeittimessä

KAALI-PORKKANAJULIENNE

Sivele leipäsiivut umamiketsupilla ja
kokoa kerrosleiviksi rapean kanaleikkeen kanssa.

0,5 kg suippokaalia
0,1 kg porkkanaa
0,05 kg korianteria

Tarjoa ohueksi leikatun kaali-porkkanasalaatin kanssa.

ビールと

”OLUEN KANSSA”

Leikkaa vihannekset mandoliinilla
paperinohuiksi suikaleiksi ja laita
jääveteen rapeutumaan. Valuta ennen
tarjoilua.

RIBS

RETIKKA-PORKKANASALAATTI & SEESAMIVINEGRETTI

PORSAAN RIBSIT
JAPANILAISESSA
CURRYKASTIKKEESSA
3,5 kg

0,5 kg
0,2 kg
0,005 kg
0,02 kg
0,05 l
0,025 l

HK Viljaporsaan Ribs 			
kypsä pakaste (7917)

K A ST I KE

0,05 l
0,05 l
0,1 l
0,2 l
0,1 l
0,05 kg
0,05 kg

juoksevaa hunajaa
riisiviinietikkaa
soijakastiketta
vettä
appelsiinimehua
raastettua inkivääriä
ruskeakastikeainesta 			
(esim. Golden Curry)

Kuori ja paloittele retikka ja porkkana
suupalan kokoisiksi. Sekoita joukkoon
suola ja anna maustua.
Paahda seesaminsiemet pannulla
vaalean ruskeiksi. Jäähdytä. Murskaa
jäähtyneet siemenet morttelissa.
Valuta ylimääräinen vesi pois vihannesten joukosta. Sekoita mukaan seesaminsiemenet, riisietikka ja mirin.

Pätki ribsirivit halutun kokoisiksi annospaloiksi. Kuumenna lihat yhdistelmäuunissa + 200 °C 10 minuuttia tai rasvakeittimessä.

KAALISALAATTI JA
SEESAMDRESSING

Valmista kastike, mittaa kaikki ainekset
kattilaan ja kuumenna kiehuvaksi. Anna
hautua kunnes kastike on suurustunut.

500 g
0,2 kg
1 tl

Pyöräytä kuumat ribsit kastikkeessa ja
tarjoa.

kurkkua
paahdettua seesamiöljyä
soijakastiketta
miriniä (makeaa riisiviiniä)
paahdettuja seesaminsiemeniä

Leikkaa kurkku noin 2-3 mm siivuiksi.
Yhdistä loput ainekset ja sekoita
huolellisesti.

ohueksi suikaloitua kaalia
porkkanaa ohueksi suikaloituna
suolaa

K A S T IK E

SEESAMIKURKUT
0,5 kg
0,05 l
0,25 l
0,05 l

retikkaa
porkkanaa
kristallisuolaa
seesaminsiemeniä
riisiviinietikkaa
miriniä (makeaa riisiviiniä)

0,1 l
majoneesia
0,025 l soijaa
0,1 kg paahdettuja seesaminsiemeniä
murskattuna
0,025 l riisiviinietikkaa

スナック
”VÄLIPALA”

Yhdistä kaalit ja porkkanat kulhossa.
Sekoita joukkoon suola ja anna maustua
puoli tuntia.
Purista kaali-porkkasekoituksesta mehustunut vesi pois ja lisää loput ainekset.
Sekoita tasaiseksi.

ごちそうさまでした
GOCHISOUSAMA DESHITA

I

”KIITOS HYVÄSTÄ RUOASTA”

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

HKScan on Suomen
Vuoden Kokki ja Bocuse
d´Or- kilpailuiden virallinen
yhteistyökumppani.

