Vinkit ja reseptit ammattilaisille

Inspiroidu
street foodista!
Heittäydyimme yhdessä erilaisten maku
maailmojen vietäväksi ja kehitimme
innostavia, helposti toteutettavia Street
Food -reseptejä. Kokeile ja rakenna
katuruoan ympärille houkutteleva koko
naisuus myös esillepanon avulla.

Bollywood
RESEPTEIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET:
• Uunissa lämpiävät Vaasan Lapin
perunarieskaset ja SBS Pitaleivät ovat
helppo ja valmis ratkaisu naanleivän
makumaailmaan.
• Arla Pro Skyristä syntyy raikas minttu-
raita, ja maustettu jogurttikastike on sel
laisenaan valmis tarjoiltavaksi.
• Kariniemen kananpojan kypsät broile-
rin paistisuikaleet sopivat kanakeittoon
ja HK:n pulled vege on sulattaen valmis
proteiininlähde kasvisruokaan.
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OD

Keltainen curry ja kurkuma, tulipunai-
nen tandoori. Huumaava mausteiden
tuoksu. Matka kasvis- ja kanaruokien
luvattuun maahan. Mausteiden peh
meät maut yhdistyvät raikkaisiin
jogurttikastikkeisiin. Leivät ja ruoat
valmistuvat tandooriuunien tulilla.

STREET FOOD
LOUNAS
INDIAN STYLE
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Saat ateriasta ruokaisam
man tarjoamalla Lapin
Rieskasia keiton kaverina.
Voit halutessasi lämmittää
rieskaset pakissa uunissa
ennen tarjoilua, esim.
180 asteessa 3 minuuttia.

Intialainen
Kanakeitto
10 hlö

0,020 kg rypsiöljy
0,015 kg curryjauhe
0,008 kg jeera
0,008 kg kurkuma
0,032 kg kanaliemijauhe
4,000 kg vesi
0,200 kg porkkanakuutio
0,200 kg parsakaali
0,200 kg kukkakaali
0,200 kg perunakuutio
0,100 kg sipulikuutio
0,010 kg valkosipulikuutio
0,200 kg punainen linssi
0,400 kg Kariniemen Kananpojan 		
paistisuikale, miedosti suolattu

0,004 kg suola
0,640 kg Vaasan Lapin Rieskanen,
Peruna
MinttuRAITA SkyrISTÄ
0,003 kg tuore minttu
0,125 kg Arla Pro Skyr, laktoositon
Freesaa sipuli ja valkosipuli öljyssä,
lisää joukkoon kuivat mausteet ja jatka
hetki freesaamista. Kaada joukkoon
vesi ja kanaliemijauhe. Kiehauta ja
lisää joukkoon peruna- ja porkka
nakuutiot sekä punaiset linssit. Keitä
lähes kypsiksi ja lisää parsa- ja kukka
kaalit. Lisää lopuksi broilerin paistisuikaleet ja mausta suolalla.
Sekoita minttu ja skyr kutterissa.Lämmitä Lapin Rieskaset uunissa.
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Vaahdota skyr, tuotteesta
tulee kuohkea ja volyymi
kasvaa n. 20 %.
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Intian väestöstä
on kasvissyöjiä.
Siksi maukkaita
kasvisvaihtoehtoja
on helppo löytää
intialaisesta keit
tiöstä!

vegetandoori
10 hlö
0,150 kg HK Tandooritahnamauste
0,200 kg Arla Ruokakerma 15 %
laktoositon
0,100 kg parsakaali
0,100 kg porkkana
0,100 kg kukkakaali
0,100 kg HK Vihreät Vege pulled,
pakaste
0,800 kg SBS Pitaleipä 10 kpl
0,030 kg rypsiöljy
1,000 kg keitetty riisi

0,020 kg Arla Pro Thai Chili jogurtti-	
kastike, laktoositon
Sekoita kattilassa keskenään tandoori
tahna sekä kerma. Lämmitä ja lisää
joukkoon keitetyt vihannekset sekä
sulatettu pulled vege. Lämmitä kastike.
Voitele pitaleivät öljyllä ja lämmitä
uunissa.
Tarjoa tandoorikastike riisin, jogurtin
ja pitaleivän kanssa.

new York
KATURUOKAA
24/7
SYKKEESSÄ
New York ei nuku koskaan. Yöpala
vaihtuu lennossa aamiaiseksi, joku
aloittaa lounaasta. Miljoonakaupun
gin sykkeessä maistuvat klassiset
katuruoat, New Yorker ja Mac ’n’
Cheese.
RESEPTEIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET:
• Vaasan Street Food Hot Dog -sämpylä
on laadukas ja herkullinen ratkaisu NY
Hodariin. Maailmanluokan sämpylä,
leivottuna Lantmännen Unibaken Petikon
leipomolla Vantaalla Avainlipun kera.
• Arla Pro Juustocrème sopii hodari
kastikkeeksi vaikka sellaisenaan.
Mac ’n’ cheese reseptissä se saa rinnal
leen ruokakerman ja juustoraasteen.
		
• HK:n kypsästä jauhelihasta syntyy
hodarin täytteeksi chili-lihasoosi, joka
täydentyy pitkillä HK Aitonakeilla. Boltsi
Original kaura-siemenpyörykät ovat
uusi tapa tehdä Mac ’n’ Cheese.

NY hodari
10 hlö

chili-lihasoosi
0,100 kg sipuli
0,010 kg valkosipuli
0,002 kg chilijauhe
0,004 kg savupaprikajauhe
0,020 kg sokeri
0,020 kg punaviinietikka
0,600 kg tomaattimurska
0,500 kg HK Ruskistettu nauta-sika 		
		 jauheliha
0,006 kg suola
Kuumenna öljy pannulla, lisää hienon
netut sipulit ja kuullota. Lisää chili-, sa
vupaprikajauhe sekä sokeri sekaan ja
jatka hetki kuullottamista. Lisää etikka
pannulle ja keitä hetki. Lisää tomaatti
murska sekaan ja kiehauta. Lisää kyp-

sä jauheliha ja kiehauta. Hauduta het
ken aikaa kasaan ja mausta suolalla.
jalapeno-juustocrème
0,200 kg Arla Pro Juustocrème,
		 laktoositon
0,025 kg pikkelöity jalapeno
Hienonna jalapeno ja sekoita se juusto-
crèmen joukkoon.
Muut lisukkeet
0,700 kg Vaasan Street Food Hot Dog
		-sämpylä
2,800 kg HK Aitonakki™ Pitkä
ketsuppi
sinappi
sipulirouhe
Täytä hodari lihakastikkeella ja pitkillä
nakeilla. Mausta tulisesti juustolla.

vinkki!
Hodareista tykätään
myös itse täyttäen!
Laita täytteet esille ja
anna ruokailijoiden
napata itselleen mielui
simmat maut mukaan.
Voit laittaa esille listan
keittiön suosittelemasta
makuyhdistelmästä.

Yhdysvaltojen ruoka
kulttuurista monille tulee
ensin mieleen pikaruoka
– burgerit ja hodarit.
Ruokakulttuuri Yhdys
valloissa on kuitenkin
hyvin monipuolinen,
koska historiansa myötä
se on monien kulttuurien
sulatusuuni.

New York on nopea
tahtinen suurkaupunki,
joten siellä on ollut
tarvetta nopealle ja
täyttävälle katuruoalle.

Mac ’n’ Cheese
with Balls
10 hlö

mac ‘n’ cheese
0,400 kg makaroni
0,440 kg Arla Ruokakerma 15 % 		
		 laktoositon
0,170 kg Arla Pro Juustocrème,
		 laktoositon
0,120 kg Arla Pro Juustoraaste 28 %,
		 laktoositon
0,005 kg suola
0,001 kg mustapippuri
Keitä makaroni kypsäksi ohjeen mu
kaan. Kiehauta ruokakerma kattilassa,
lisää juustocrème sekaan ja sekoita
tasaiseksi. Lisää kypsä makaroni se
kaan, mausta suolalla sekä pippurilla
ja viimeistele juustoraasteella.

tomaatti-sipulisalaatti
0,200 kg punasipuli
0,100 kg sokeri
0,100 kg punaviinietikka
0,005 kg suola
0,700 kg tomaatti
Suikaloi sipuli ohueksi suikaleeksi. Kie
hauta etikka sokerin ja suolan kanssa.
Sekoita sipuli joukkoon ja anna mari-
noitua jääkaapissa yön yli. Kuutioi
tomaatti ja sekoita valutettu sipuli
sekaan.
Balls
1,200 kg Boltsi Kaura-siemenpyörykkä
Lämmitä 170-asteisessa uunissa,
kunnes sisälämpö on 70 astetta.

MANGA
JAPANIN
MONET
KASVOT
Arvoituksellisen, tuliperäisen saari
valtion ruokakulttuuri tunnetaan
susheista. Kalan lisäksi myös kana
ja liha ovat merkityksellisiä raaka-
aineita. Pika- ja katuruoka ovat
sulautuneet omaperäiseen ruoka
kulttuuriin ja saaneet paikallisen
twistin.
RESEPTEIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET:
• Vaasan Street Food Hampurilais
sämpylä on oivallinen tapa rakentaa
japanilainen Sando, japanilainen kana
sandwich.
• Arla Pro Monterey Jack on maukas
juusto Sandon väliin.
			
• Kariniemen kananpohjan Broilerin
rapea sisäfilee tai paistipala ja HK:n
Leivitetty Porsaan fileeleike ovat laaduk
kaat ratkaisut japanilaisiin resepteihin.

LIpStejäÄneÄ
ttisivuilta!
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Japanilainen
kanacurry ja
soijakurkut
10 hlö

0,050 kg seesaminsiemenöljy
0,150 kg sipulikuutio
0,200 kg porkkanalohko
0,300 kg bataattilohko
0,020 kg curryjauhe
0,003 kg chilihiutale
0,010 kg kanaliemijauhe
1,000 kg vesi
0,020 kg maissitärkkelystä
			 suurustamiseen

0,900 kg Kariniemen Kananpojan
		 paistipala
SOIJAKURKUT
0,600 kg tuorekurkkuviipale
0,020 kg soijakastike
0,050 kg väkiviinaetikka
0,020 kg sokeri

nekset kypsiksi ja suurusta. Lisää
joukkoon paistipalat ja kuumenna.
Valmista soijakurkut sekoittamalla
ainekset keskenään.

1,500 kg keitetty riisi
pinnalle paahdettuja seesaminsie
meniä

Sriracha Crème Fraîche
0,230 kg Arla Pro Crème Fraîche,
		 laktoositon
0,025 kg sriracha kastike
0,003 kg suola
0,001 kg mustapippuri
Sekoita kaikki keskenään ja tarkista maku.

Kuullota vihannekset ja curryjauhe
seesamiöljyssä. Lisää joukkoon vesi
ja kanaliemiaines. Hauduta vihan-

Tarjoa kanacurry kurkkusalaatin,
keitetyn riisin ja sriracha crème
fraîchen kanssa.

Sando japanilainen
kanasandwich
10 hlö

0,550 kg Vaasan Street Food
		 hampurilaissämpylä,
		
à 55 g (10 kpl)
1,400 kg Kariniemen Kananpojan
		
Rapea paneroitu sisä		
filee (10 kpl)
0,300 kg tomaattiviipale

0,200 kg Arla Pro Monterey Jack
		
viipale (10 kpl)
0,300 kg jääsalaatti

Soijakurkut
0,600 kg tuorekurkkuviipale
0,020 kg soijakastike
0,050 kg väkiviinaetikka
0,020 kg sokeri

Kastike
0,345 kg Arla Pro Skyr, laktoositon
Sekoita ainekset keskenään.
0,100 kg ketsuppi
0,070 kg soijakastike
Kuumenna broilerit GN-astiassa,
0,055 kg BBQ-kastike
kunnes sisälämpötila on 70 astet
0,001 kg mustapippuri
ta. Laita tuotteet tarjolle asiakkai
den koottavaksi.
Sekoita ainekset keskenään.

Japanilaisen keittiön
hengessä kannattaa
pitää mielessä kaunis
esillepano. Pienet
viimeistelyt esimerkiksi
paahdetuilla seesamin
siemenillä, yrteillä tai
vihanneksilla tuovat
ilmettä ruokaan.
Valitse myös sopivan
kokoiset astiat nouto
pöytään. Usein pie
nemmillä astioilla saat
siistimmän esillepanon
ja pidät hävikin kurissa.
Täydennä kysynnän
mukaan!

Japanilainen
possuleike ja bbqkaalisalaattia
10 hlö
1,350 kg HK Leivitetty Porsaan fileeleike, kypsä, pakaste
Lisäksi
0,400 kg sitruunalohko
1,500 kg keitetty riisi
Kaalisalaatti
0,750 kg kaalisuikale
0,100 kg porkkanasuikale

0,015 kg suola
0,075 kg valkoviinietikka
0,215 kg Arla Pro Skyr, laktoositon
0,035 kg BBQ-kastike
0,001 kg mustapippuri
Valmista kaalisalaatti sekoittamalla
ainekset keskenään. Anna tekeytyä
yön yli kylmiössä.
Laita porsaanleike GN-vuokaan ja kuu-
menna rapeaksi, kunnes sisälämpö
on 70 astetta. Tarjoa porsaanleikkeet
keitetyn riisin, sitruunalohkojen ja
kaalisalaatin kanssa.

LISÄÄ

ttisivuilta!

reseptejä ne

BRASSI
SAMBAN
RYTMEJÄ JA
JALKAPALLOA
Rio de Janeiron sambakarnevaalit ja
suuret jalkapalloseurat luovat into
himoa myös katukulttuuriin. Liike on
läsnä. Elämä sykkii. Maan suosittu
liharuoka on bulguria sisältävä Kibe.
Mehevät kana-chorizopadat pori
sevat katukeittiöissä.
RESEPTEIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET:
• Tarjoa Kiben kanssa lämmitettyinä
herkullisia Vaasan Perunarieskoja.
• Arla Pron Turkkilaisesta jogurtista ja
Skyristä teet herkullisia kastikkeita Kibelle.
			
• Herkullisen Kiben mureke syntyy HK:n
jauhelihasta. Kanapataan sopii miedosti
suolattu Kariniemen Kananpojan paisti
suikale. Lisäpotkua saa HK:n Kabanossi
Chorizosta.
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Brasilialainen
kanapata
10 hlö

0,100 kg rypsiöljy
1,000 kg sipuli
1,500 kg porkkana, kuorittu
0,800 kg paprika, punainen
3,000 kg vesi
1,000 kg riisi
1,000 kg tomaattimurska
0,050 kg valkosipulimurska
0,020 kg paprikajauhe
0,030 kg kanaliemijauhe
3,000 kg maissi, säilyke
1,000 kg Kariniemen Kananpojan 		
paistisuikale, miedosti
suolattu

Kuullota sipuli ja kasvikset öljyssä. Lisää
vesi, riisi, tomaattimurska ja mausteet.
Hauduta lähes kypsäksi. Lisää valutet
tu maissi ja kypsä broileri. Hauduta
kypsäksi. Koristele korianterilla ja tuo
reella chilillä.
Sriracha Crème Fraîche
0,230 kg Arla Pro Crème Fraîche,
laktoositon
0,025 kg sriracha-kastike
0,003 kg suola
0,001 kg mustapippuri
Tarjoa lisäkkeenä tuoresalaattia ja
sriracha crème fraîchea. Voit lämmit
tää Vaasan Perunarieskoja lisukkeeksi
uunilla tai pannulla.

LIpStejäÄneÄ
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Brasilialainen ruoka on
eksoottista ja mausteis
ta, joten voit maustaa
ja kokeilla rohkeasti!
Brasiliaan on saapunut
ihmisiä ympäri maail
maa, joten ruokakult
tuuri on värikäs.
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KIBE – LIHAMUREKE,
BBQ-JOGURTTI
10 hlö

0,600 kg vesi
0,020 kg kanaliemijauhe
0,300 kg bulgur
0,100 kg rypsiöljy
1,500 kg HK Nauta-sika jauheliha
0,300 kg sipulikuutio
0,050 kg valkosipulimurska
0,020 kg suola
0,008 kg mustapippuri, rouhittu
0,003 kg muskottipähkinä
0,005 kg kaneli
BBQ-Skyrkastike
0,345 kg Arla Pro Skyr, laktoositon
0,055 kg BBQ-kastike
0,005 kg suola

0,001 kg mustapippuri
Lisäksi
0,640 kg (20 kpl) Vaasan Perunarieska
0,120 kg jääsalaatti
0,200 kg tomaattiviipale
Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää kanaliemiaines. Kaada liemi bulgurin päälle
ja anna turvota 30 min. Ruskista sipulit
rypsiöljyssä. Lisää mausteet ja jäähdy
tä. Sekoita bulgur, ruskistettu sipuli ja
jauheliha tasaiseksi massaksi. Levitä
jauheliha leivinpaperin päälle 1/1 GNvuokaan tasaiseksi kerrokseksi. Paista
yhdistelmäuunissa 170 asteessa (20 %)
kunnes sisälämpö on 75 astetta. Leikkaa
kypsennetty mureke annospaloiksi.
Tarjoa lämmitettyjen perunarieskojen,
kastikkeen ja salaatin kanssa.

VIETNAM &
THAIMAA
KATUKEITTIÖT
KUKOISTAVAT
AASIASSA
Lämmin ilmasto, tuoreet kasvikset,
tuliset mausteet ja pienet kodit ovat
luoneet Aasian maihin ainutlaatui
sen katukeittiön. Kadulle kokoonnu
taan syömään ja kohtaamaan.
Yhteisöllisyys ja ilo ovat käsin
kosketeltavia.
RESEPTEIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET:
• Banh mi -kanasandwichit ovat vietna
milainen erikoisuus. Ne rakentuvat
hienosti Vaasan Street Food Hot Dog
-sämpylöistä
• Arla Pro Thai Chili jogurttikastike on
valmis kastike Banh mi -leipiin.		
• Kariniemen Kananpojan sisäfileepala
sopii Banh mi -leipiin. HK Vihreät Vege
pulled on vegenuudeleiden herkullinen
raaka-aine.

vinkki!

svikset ovat
Etikoidut ka
anh mi
tärkeä osa B
maailmaa.
-leipien maku

vietnamilainen
kanasandwich
banh mi, chilijogurtti

0,050 kg väkiviinaetikka
0,020 kg sokeri
Sekoita ainekset keskenään.

10 hlö

0,700 kg (10 kpl) Vaasan Street Food
		
Hot Dog -sämpylä

0,800 kg Kariniemen Kananpojan 		
		 sisäfileepala
0,100 kg teriyaki-kastike

0,400 kg Arla Pro Thai Chili jogurtti-	
		
kastike, laktoositon

0,800 kg porkkanaspagetti / -tikku
0,020 kg väkiviinaetikka
0,010 kg sokeri
0,005 kg suola
Kurkkusalaatti
0,600 kg tuorekurkkuviipale
0,020 kg soijakastike

Sulata broilerit ja sekoita joukkoon
teriyaki-kastike. Mausta porkkana
spagetti etikalla, sokerilla ja suolalla.
Sekoita kurkkusalaatin ainekset keske
nään. Viipaloi broilerit ja kuumenna
75 asteeseen ja lämmitä sämpylät.
Kokoa annokseksi.

vinkki!

tin voi
Kurkkusalaa
juuri ennen
pyöräyttää
tehdä
tarjoilua tai
llisenä
e
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e
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päivänä.

Vegenuudelit
uunissa
10 hlö

1,000 kg HK Vihreät Vege pulled 		
		 pakaste
0,400 kg nuudeli
0,800 kg vesi (kasvisliemi)
0,015 kg kasvisliemijauhe
0,200 kg porkkanasuikale
0,200 kg valkokaalisuikale
0,200 kg kesäkurpitsasuikale
0,100 kg Sweet chilikastike
0,100 kg teriyaki-kastike
0,010 kg seesaminsiemen, musta ja
		 valkoinen

Lisäksi
0,400 kg Arla Pro Thai Chili jogurtti
kastike, laktoositon
koristeluun
tuore korianteri tai persilja
Annostele nuudelit, HK Vihreät vege
pulled ja kasvikset GN-vuokaan. Se
koita. Sekoita kasvisliemijauhe veteen,
lisää chilitahna ja teriyaki-kastike.
Lisää neste GN-vuokaan ja paista
uunissa 175 asteessa 15-20 min.
Koristele seesaminsiemenillä ja tuo
reella korianterilla. Tarjoa lisänä thai
chili jogurttikastiketta.

vinkki!
reseptejä
Katso lisää
nettisivuilta!

Suomi
snagari
GRILLIT
HUURUUN
Grillit ja nakkikioskit edustavat
suomalaista Street Foodia. Pakkas
ten paukkuessa tai keskikesän au
ringossa ne palvelevat asiakkaitaan
uskollisesti. Huikopalaa matkan
varrella, lounas kiireen keskellä,
viihtymistä kavereiden kanssa.
Rennosti.
RESEPTEIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET:
• Paras porilainen syntyy tuttuun ja
klassiseen, valmiiksi halkaistuun hampuri
laissämpylään Lantmännen Unibakelta.
• Arla Pro Monterey Jack viipaleet on
valmiiksi mitoitettu burgerin väliin.		
• HK Camping® makkarapihvi on mehe
vä makkarapihvi paistoraidoilla. Klassikko
syntyy suomalaisesta lihasta.

Porilainen
10 hlö

0,550 kg Vaasan Street Food
		
Hampurilaissämpylä 55 g
0,750 kg HK makkarapihvi
0,050 kg sinappi
0,100 kg ketsuppi
0,050 kg sipuli
0,050 kg salaatti
0,200 kg Arla Pro Monterey Jack 		
		
viipale, laktoositon
0,200 kg tuorekurkkuraaste
Paista makkarapihvit uunissa tai pan
nulla. Lämmitä sämpylät ja kokoa
porilaiset.

Kanamakkaraperunat ja
ketsuppi-sinappikastiketta
10 hlö
0,750 kg
		
1,500 kg
0,500 kg

HK sydämellinen broileri-		
lenkkikuutio
perunakuutio, kypsä
sipulikuutio

Kastike
0,100 kg sinappi
0,100 kg ketsuppi
Lisäksi
0,750 kg tuoresalaattisekoitusta
Yhdistä ainekset GN-vuokaan yhdistel
mäuunissa kuivapaistolla 180 asteessa
n. 20 -30 minuuttia, kunnes ainekset
ovat ruskistuneet. Sekoita kastikkeen
ainekset keskenään. Tarjoa pyttipannu
kastikkeiden ja tuoresalaatin kanssa.

HEJA Sverige
RUOTSALAISTA
GRILLIRUOKAA
Ruotsin parhaissa grilliherkuissa
näkyvät maan kansallisruoat.
Naapurimme käärivät nakit käte
västi rieskarullaan. Ja klassiset
lihapullat tarjotaan trendikkäästi
jumboburgerin välissä.
RESEPTEIHIN LIITTYVÄT TUOTTEET:
• Vaasan SBS Rieskaneliöt kääriytyvät
rullalle, trendikkääseen rulladogiin, ja
Street Food Hot Dog -sämpylät sopivat
lihapullajumboon.
• Laktoosittomat Arla Raejuusto ja Arla
Pro Juustocrème ovat lihapullajumbon
herkulliset täytteet.
			
• HK Aitonakki™ Pitkä on takuuvarma
valinta rulladogiin, ja HK Lihapullat
lihapullajumboon.

Vinkki!
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Rulladogi
10 hlö

tuorekurkkusalaatti (à 30 g)
0,600 kg tuorekurkkuviipale
0,050 kg väkiviinaetikka
0,020 kg sokeri
0,005 kg suola
Sekoita ainekset keskenään.
Kaalisalaatti
0,750 kg kaalisuikale
0,100 kg porkkanasuikale
0,015 kg suolaa
0,075 kg valkoviinietikka
0,215 kg Arla Pro Skyr, laktoositon
0,035 kg BBQ-kastike
0,001 kg mustapippuri
Valmista kaalisalaatti sekoittamalla
ainekset keskenään. Anna tekeytyä
yön yli kylmässä.

Lihapullajumbo
10 hlö

puolukka-raejuusto
0,3 kg Arla Raejuusto, laktoositon
0,1 kg puolukka
Sekoita ainekset keskenään.

Muut lisukkeet
0,4 kg Vaasan SBS Rieskaneliö
2,8 kg HK Aitonakki™ Pitkä
ketsuppi
sinappi

Muut lisukkeet
1,0 kg HK Sydämellinen liha		 pyörykkä
0,7 kg Vaasan Street Food Hot Dog
		-sämpylä
0,3 kg Arla Pro Juustocrème,
		 laktoositon

Lämmitä rieskaneliöt ja kokoa annokset.

Lämmitä sämpylät ja kokoa annokset.

Kotimaiset kanaherkut kansainväliSeen makuun
tuotenro 7445
tuotenro 8476
ttuotenro 2141
tuotenro 2967
tuotenro 2353
tuotenro 7477

EAN 6409100074456
EAN 6409100084769
EAN 6407720021416
EAN 6409100029678
EAN 6409100023539
EAN 6409100074777

Kariniemen Kalkkunan jauheliha kypsä 3 kg		
Kariniemen Kypsä Broilerin jauheliha, sous vide		
Kariniemen Kananpojan Liha, jauhettu, pakaste		
Kariniemen Kalkkunan Liha, jauhettu, pakaste		
Kariniemen Kananpojan pyörykkä		
Kariniemen Kananpojan paistisuikale, miedosti suolattu		

tuotenro 7617
EAN 6409100076177 Kariniemen Kananpojan paistipala		
tuotenro 7748
EAN 6409100077488 Kariniemen Kananpojan sisäfileepala, kypsä, pakaste		
tuotenro 7680
EAN 6409100076801 Kariniemen Kananpojan Grillattu paistiviipale, irtopakaste		
tuotenro 7733
EAN 6409100077334 Kariniemen Kananpojan paneroitu paistileike kypsä, pakaste		
tuotenro 7941
EAN 6409100079413 Kariniemen Kananpojan Rapea paneroitu sisäfilee, kypsä, pakaste
tuotenro 7617
EAN 6409100076177 Kariniemen Kananpojan paistipala		
tuotenro 7636
EAN 2391763600001 Kariniemen Kananpojan Kypsä miedosti suolattu Paistileike
tuotenro 7906
EAN 6409100079062 HKScan Pro Pulled chicken, pakaste
				

Katuruoan lihat, makkarat ja vegaaniset
vaihtoehdot
tuotenro 7515
tuotenro 8474
tuotenro 5408
tuotenro 5555
tuotenro 5254
tuotenro 6768
tuotenro 3260
tuotenro 7633
tuotenro 7161
tuotenro 8474
tuotenro 9723
tuotenro 9713
tuotenro 7669

EAN 6409100075156
EAN 6409100084745
EAN 6409100054083
EAN 6409100055554
EAN 6409100052546
EAN 6409100067687
EAN 2391326000002
EAN 6409100076337
EAN 6409100071615
EAN 6409100084745
EAN 6409100097233
EAN 6409100097134
EAN 6409100076696

HK Sydämellinen lihapyörykkä		
HK Ruskistettu nauta-sika jauheliha, sous vide		
HK makkarapihvi		
HK Aitonakki™ Pitkä		
HK Sydämellinen Broilerilenkkikuutio, pakaste		
HK Sydämellinen nakkipala		
HK Nauta-sika jauheliha 8-10 %		
HK Leivitetty Porsaan fileeleike, kypsä, pakaste		
HK Porsaan paneroitu lounasleike, pakaste		
HK Ruskistettu nauta-sika jauheliha, sous vide		
HK Vihreät Vege pulled pakaste		
HK Vihreät pyörykkä kypsä, pakaste		
Boltsi Kaura-siemenpyörykkä

		

Parhaat ja monipuoliset Street Food -leivät
tuotenro 18070
EAN 6437005054624 Vaasan Lapin Rieskanen, Peruna 72 x 32 g		
tuotenro 29004968 EAN 5701014045456 SBS Pitaleipä 16 x 6 x 80 g		
tuotenro 70602
EAN 6437005082849 Vaasan Perunarieska 80 x 45 g		
tuotenro 219490
EAN 6416577017466 Vaasan Street Food Hot Dog -sämpylä 96 x 55 g		
tuotenro 219489
EAN 6416577017435 Vaasan Street Food Hampurilaissämpylä 96 x 55 g		
tuotenro 5427
EAN 7311379554272 SBS Rieskaneliö 40 x 80 g
				

Maukkaat kastikepohjat ja juustot maailman
makuihin
tuotenro 601658
tuotenro 58575
tuotenro 602507
tuotenro 68541
tuotenro 701951
tuotenro 58575
tuotenro 88704
tuotenro 701021

EAN 6413300024838
EAN 6413300004724
EAN 6413300025118
EAN 5711953062612
EAN 7311877019518
EAN 6413300019407
EAN 5000246727759
EAN 6413300004083

Arla Pro Skyr 5 kg, laktoositon
Arla Ruoka 15 % 1 L UHT, laktoositon
Arla Pro Thai Chili jogurttikastike 1,8 kg, laktoositon
Arla Ruoanvalmistus Juustocrème 2 kg, laktoositon		
Arla Pro Juustoraaste 28 % 2 kg		
Arla Pro Crème Fraîche 28 % 5 kg, laktoositon 		
Arla Pro Monterey Jack viipale 1 kg, laktoositon		
Arla Raejuusto 2,5 kg, laktoositon

Valmistamme vastuullisesti laadukkaita meijerituot
teita. Laaja ruoanvalmistustuotteiden valikoima
on kehitetty ammattilaisten tarpeisiin. Haluamme
kumppanina ymmärtää, miten me voimme helpot
taa työtäsi sekä tukea tavoitteitasi ja ammattitaitoasi
– aina korkealuokkaisista meijerituotteista innovatii
visiin ja vastuullisiin ratkaisuihin.
Kaikille tuotteillemme on yhteistä hyvä maku, kor
kea laatu ja turvallisuus. Runsaassa liha- ja siipi
karjatuotteidemme valikoimassamme on tarjolla
sekä herkullisia uutuuksia että tuttuja klassikoita.
Pohjoismaiden johtavana ruokatalona näytämme
suuntaa kohti yhä vastuullisempaa ruuantuotantoa.
Olemme leivonnaispakasteisiin erikoistunut kansain-
välinen osaaja, jolla on vahvat juuret suomalaisessa
leipomisessa. Tuotemerkkejämme ja konseptejamme
ovat mm. Vaasan, Vaasan Street Food ja Schulstad
Bakery Solutions. Lisäksi edustamme Moilas Gluten-
Free- ja Ketoinen-tuotemerkkejä ammattilaisille.
Autamme asiakkaitamme erilaistumaan laadukkai
den leipomotuotteiden sekä raikkaiden ideoiden ja
ratkaisujen avulla.

InNOSTUIMME
street foodista!
Arla Pro, HKScan Food Service ja Lant
männen Unibake yhdistivät osaamisensa
ja intoutuivat Street Foodiin. Tästä esit
teestä saat yritysten ammattilaisten
suunnittelemat reseptit käyttöösi. Niissä
raaka-aineet pääsevät oikeuksiinsa ja
maut ovat kohdillaan. Taloudellista kan
nattavuutta unohtamatta.

Lisää vinkkejä ja reseptejä
nettisivuiltamme.
arlapro.fi
hkscanpro.fi
lantmannenunibake.fi

