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Possu Perfection!
"Kaikki possun osat, joissa 
on asiakkaan mielestä 
sopivasti rasvaa ja kokin 
mielestä riittävästi, toimivat 
myyntihitteinä."
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Sorkitaan uskomuksia 
porsaanlihasta ja 
tuodaan uusia ideoita 
ruokalistoille 
Porsaanlihan huippusesonkeja ovat lähinnä kesä ja joulu.  
Tästä lähti ajatus ja tavoite nostaa porsaanliha esille 
monipuolisena vaihtoehtona ravintoloiden ruokalistoille  
läpi vuoden.

Teemalle on monia hyviä perusteita raaka-aineen 
monipuolisuuden lisäksi. Näitä ovat muun muassa 
kotimaisuus ja sitä kautta muut vastuullisuusasiat, kuten 
ravitsemus. Eikä vähäisimpänä mehevä puhdas maku, 
joka hurmaa sekä nopeasti valmistetuissa että hitaammin 
kypsytetyissä aterioissa.

Liity aiheen tiimoilta seuraamme, ruoka-alan ammattilainen. 
Uskomme, että ponnistelumme porsaanlihan apostoleina 
tuottavat sinulle monia oivalluksia ja onnistumisia.
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Kotimaisen porsaan  
puhdas maku on ykkösvaltti 
myös viennissä.
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Kotimainen liha 
maistuu hyvältä – 
ja sopii terveelliseen 
ruokavalioon
Pontta porsaanlihalle -teema lähtee osaltaan taklaamaan 
porsaanlihan ravitsemuksellisiin mielikuviin liittyviä asioita. 
Ruokavalio on aina kokonaisuus, samoin kuin yksittäinen 
ateriakin. 

HK Rypsiporsas® -lihalla on ainutlaatuinen lupaus: kaksi 
kolmasosaa sen rasvasta on pehmeää rasvaa. Ruokinnan 
avulla porsaanlihan rasvan laatu muuttuu pehmeämmäksi, 
tehden lihasta mureampaa ja maukkaampaa. 

HK Rypsiporsas® syö maailman tarkimmin valvottua rehua, 
joka koostuu lähipeltojen viljasta, rypsistä, herneestä ja 
härkäpavusta. 

Maailmalla palkittu ainutlaatuinen suomalainen innovaatio 
HK Rypsiporsas® täytti tänä vuonna upeat 10 vuotta!

Viesti terveellisyydestä
HK Viljaporsas on Sydänmerkki-tuote.  
Ruoan terveellisyys on tärkeä arvo valtaosalle 
ruokailijoista ja siitä viestiminen on hyvää 
asiakaspalvelua. Sydänmerkki-tuotteilla 
tehdään asiakkaan valinta helpoksi ja ruoka-
palveluiden hyvä työ näkyväksi.
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Siinä missä 
ravitsemuksellisten 
asioiden on oltava 
kunnossa, niin on 
ruoan alkuperänkin
Pontta porsaanlihalle -teema huomioi trendit ja ilmiöt, 
jotka vaikuttavat tässä ajassa. Valistuneen kuluttamisen 
trendi pitää sisällään monia asioita, joilla minäkuvaa ja omaa 
identiteettiä täydennetään ja vahvistetaan.

Suomalainen ruoka vastaa kulutustrendiin, sillä siihen liittyy 
monia vahvuuksia, kuten puhtaus, luonnonmukaisuus 
ja turvallisuus. Valitsemalla kotimaista pidetään samalla 
kotimaisen ruoantuotannon omavaraisuusasteesta huolta. 

Vastuullisuusasioista kannattaa viestiä läpinäkyvästi, sillä 
moni asiakas suosii kotimaisia raaka-aineita.
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Vastuullisuus  
maistuu hyvältä.
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Mikäli asiakkailla on päässyt syntymään tylsä mielikuva 
porsaanlihasta, sitä voisi murtaa ujuttamisella.  
Tällä tarkoitetaan porsaanlihan hyödyntämistä siten,  
että asiakkaat ymmärtävät raaka-aineen hienouden  
monipuolisista, elämyksellisistä ravintola-aterioista.

Työryhmä listasi kolme konstia menekinedistämisen  
ensimmäisiksi askelmerkeiksi:

• Special Cuts -vaihtoehtojen tarjoaminen.

• Raaka-aineen ujuttaminen asiakkaille suosittujen   
nimien kautta, kuten Pulled Pork.

• Porsaan upottaminen osaksi ruokalistan nykyisiä  
tarjottavia ja tarjonnan lisääminen pikkuhiljaa listoille.

Porsaanlihan myymisen  
tärkeät raaka-aineet: 

Uskallus & ujutusTeeman työryhmäksi muodostui HKScanin Suomen 
markkinointijohtaja Mikko Järvisen lisäksi Veljekset Ponteva 
Oy eli keittiömestarit Pekka Salmela ja Mika Roito. Työnimi 
”Make porsaanliha Great Again” jalostettiin suomalaista 
puhuttelevampaan muotoon Pontta porsaanlihalle.

Porsaanlihasta puhuttaessa Järvistä on huolettanut erityisesti 
se, että tällä mainiolla raaka-aineella tuntuu olevan vain kaksi 
sesonkia. On aika nostaa porsaanliha takaisin arvostetuksi, 
ympärivuotiseksi raaka-aineeksi.

Keittiömestarit Salmela ja Roito kokevat, että Pontta 
porsaanlihalle -teeman ilosanomaa on luonteva levittää 
kollegoille, sillä heidän molemmissa ravintoloissaan yksi 
kolmesta pääruoasta on aina possua.

Pää on paras – se on myös oma suosikkimme erityisesti 
paahdettuna - ja saparo toiseksi paras. Väliin jää lisäksi paljon 
herkullista valmistettavaa, Roito kertoo.

Porsaanlihan 
apostolit
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Pääsääntöisesti porsaanliha on aina 
mureaa ja nopeasti kypsyvää. Hauduta 
kuitenkin hieman pidempään niitä osia, 
joissa on vähän enemmän sidoskudosta, 
kuten niskaa, etuselkää ja kylkeä.

Ammattikeittiöiden työtä helpottaak-
semme olemme HKScanilla kehittäneet 
myös sous vide -kypsennettyjä tuotteita, 
jotka tarjoavat saman täyteläisen maun 
ja suutuntuman kuin perinteiseen tapaan 
haudutetut.

Pannulle tai pataan:  
Possusta löydät aina 
jotain uutta
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Possun 
parhaat 
palat

7. Sisäfilee 
Nopeasti kypsyvää 
pihvilihaa pannulle 
ja grilliin.

8. Kinkku 
Kinkusta leika-
taan myös ulko-, 
sisä- ja kulma-
paistit.

9. Kylki 
Monikäyttöistä 
lihaa luullisena 
ja luuttomana.

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

5. Filetto 
Suussa sulavaa 
ylikypsänä ja 
grillattuna.

6. Kare 
Näyttävä kyljysrivi 
niin arkeen kuin 
juhlaan.

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

10. Lapa
Pata- ja kastike-
lihaa parhaim-
millaan.

2. Niska 
Ylikypsänä 
parhaimmillaan, 
mehevää myös 
grillattuna.

11. Potka 
Hauduta pitkään 
uunissa ja 
syö vaikka 
lusikalla.

1. Poski 
Haluttuja paloja. 
Pitkään haudu-
tettuna mureaa 
ja maistuvaa.

12. Secreto
Murea, marmo-
roitunut liha 
sopii erinomai-
sesti grilliin.
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Annosmäärä 50

0,1 l   rypsiöljyä
2 kg   sipulia
10 kpl   valkosipulinkynsiä
0,05 kg  sinapinsiemeniä
0,05 kg  korianterinsiemeniä
1 l   valkoviinietikkaa
1 l   siirappia
1 kg   fariinisokeria
3 kg   ketsuppia
0,05 l   cayennepippuria
0,05 l   sipulijauhetta
0,05 l   valkosipulijauhetta
0,1 l   paprikajauhetta
0,1 dl   misotahnaa

Kuullota sipulit, valkosipulit ja mausteet 
pehmeäksi rypsiöljyssä. Lisää loput 
ainekset ja anna hautua kunnes sokeri 
on liuennut, soseuta ja jäähdytä. 

Ponteva  
BBQ-kastike
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Katso lisää 
reseptejä 

hkscanpro.fi/
pontta
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http://www.hkscanpro.fi/pontta-porsaanlihalle/possun-parhaat-palat/reseptit
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Annosmäärä 50

10 kg  Porsaan kylkeä

Raaka-ainevaihtoehtoja:

  HK Viljaporsaan Kylki,  
  kanttaamaton (1798)
  HK Viljaporsaan paahtokylki  
  (1737)
  HK Rypsiporsas® Kylki,  
  luuton, pakaste (1618)
  HK Rypsiporsas® Ylikypsä  
  kylki (7475)

500 g   merisuolaa
 
Levitä suola tasaiseksi kerrokseksi 
lihojen pinnalle. Anna suolaantua yön yli 
jääkaapissa. Huuhtele pinnat ja kuivaa. 
Paahda lihat miedolla lämmöllä 120 °C 
noin 3,5–4 tuntia. Jos käytät nahallista 
kylkeä, paahda lopuksi kylki kuumalla 
lämmöllä rapeaksi 220 °C noin 20 min. 
Anna lihan vetäytyä 30 min ennen 
leikkaamista. Vaihtoehtoisesti jäähdytä 
liha kylmäksi ja leikkaa reiluiksi lohkoiksi. 
Kuumenna rasvakeittimessä ja tarjoa 
BBQ-kastikkeen kanssa.

BBQ Porsaan 
Burnt Ends
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Katso lisää 
reseptejä 

hkscanpro.fi/
pontta

http://www.hkscanpro.fi/pontta-porsaanlihalle/possun-parhaat-palat/reseptit
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/532-1798-hk-viljaporsaan-kylki--kanttaamaton
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/531-1737-hk-viljaporsaan-paahtokylki
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/rypsiporsas/469-1618-hk-rypsiporsas--kylki--luuton--pakaste
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/valmiit-ruuat/kaeyttoevalmiit-kypsaet-lihat/355-7475-hk-rypsiporsas--ylikypsa-kylki
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Annosmäärä 50

Raaka-ainevaihtoehtoja: 

10 kg  HK Viljaporsaan kinkku,  
  luuton, rasvaton (3381)
10 kg   HK Viljaporsaan niska (1625)
10 kg   HK Viljaporsaan niska,  
  pakaste  (1647)
10 kg    HK Viljaporsaan potkaliha  
  (1743)

500 g     karkeaa merisuolaa

Levitä suola tasaiseksi kerrokseksi 
lihojen pinnalle. Anna suolaantua yön 
yli jääkaapissa. Huuhtele pinnat ja 
kuivaa. Paahda lihat miedolla lämmöllä 
uunissa tai savustimessa 120 °C noin 
3,5–4 tuntia. Jos käytät nahallista 
lihaa, paahda lopuksi kylki kuumalla 
lämmöllä rapeaksi 220 °C noin 20 min. 
Anna lihan vetäytyä 30 min ennen 
repimistä. Sekoita revitty liha BBQ-
kastikkeen kanssa. Leikkaa rapeaksi 
paahtunut nahka paloiksi ja sekoita 
revityn lihan joukkoon tai käytä rapeana 
viimeistelyelementtinä valmiiseen 
annokseen. 

BBQ  
Pulled Pork
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Katso lisää 
reseptejä 

hkscanpro.fi/
pontta

http://www.hkscanpro.fi/pontta-porsaanlihalle/possun-parhaat-palat/reseptit
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/fileet-kinkut-muu-palaliha/128-3381-hk-viljaporsaan-kinkku--luuton--rasvaton
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/fileet-kinkut-muu-palaliha/129-1625-hk-viljaporsaan-niska
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/fileet-kinkut-muu-palaliha/585-1743-hk-viljaporsaan-potkaliha-
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/fileet-kinkut-muu-palaliha/576-1647-hk-viljaporsaan-niska--pakaste
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Annosmäärä 50

Raaka-ainevaihtoehtoja: 

6 kg  HK Viljaporsaan ulkofilee,  
  puhdistettu (3620)
6 kg   HK Viljaporsaan sisäfilee   
  (1727)

PANEROINTI

  suolaa ja mustapippuria
1 l   kananmunamassaa
0,5 kg   pankojauhoja
0,5 kg   riisimuroja

LISÄKSI

  HK Bearnaisekastike (7230)

Leikkaa porsaanfilee ohuiksi leikkeiksi 
ja nuiji kevyesti. Mausta lihat suolalla ja 
mustapippurilla. Yhdistä pankojauhot 
ja riisimurot. Leivitä perinteiseen 
tapaan ja painele lopuksi riisimuro-
pankojauhoseoksessa. Kypsennä 
rasvakeittimessä tai paistinpannulla  
voi-rypsiöljyseoksessa.

Tarjoa lämmitetyn HK Bearnaise-
kastikkeen kanssa.
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Ultrarapeat  
porsaanleikkeet 
ja HK Bearnaise-
kastiketta

Katso lisää 
reseptejä 

hkscanpro.fi/
pontta

http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/fileet-kinkut-muu-palaliha/132-3620-hk-viljaporsaan-ulkofilee--puhdistettu
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/valmiit-ruuat/keitot-ja-kastikkeet/813-7230-hk-bearnaisekastike
http://www.hkscanpro.fi/pontta-porsaanlihalle/possun-parhaat-palat/reseptit
http://www.hkscanpro.fi/tuotteet/liha/viljaporsas/fileet-kinkut-muu-palaliha/130-1727-hk-viljaporsaan-sisafilee

