
jos syöt lihaa,  
syö parempaa

kansallispossu-viikot
reseptivinkit

Kunnon Maatiaispossua suomalaisilta perhetiloilta.
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TÄYTETYT LEHTIPIHVIT JA  
VALKOSIPULINEN CAESARSALAATTI
| 10 annosta |

MAUSTEINEN RAMENKEITTO JA 
CHILIPANEROITUA MAATIAISPOSSUA 
| 10 annosta |

Yhdistä täytteen ainekset 
ja laita pursotinpussiin. 
Mausta lehtipihvit ja paista 
pannulla tai parilalla. Täytä 
paistettu pihvi. 

Pese, kuivaa ja revi salaatti. Sulata ja kuumenna val-
kosipulirouhe. Aja rouhe ja parmesanjuusto tasaiseksi 
monitoimikoneessa. Lisää valkosipulimajoneesi ja 
sekoita tasaiseksi. Mausta salaatti kastikkeella. Tarjoa 
parmesanlastujen ja krutonkien kanssa.

Friteeraa bataattiranskalaisia 3-4 minuuttia, 170°C. 
Mausta suolalla.

Sulata lehtipihvit ja mausta. Leivitä ja paista pihvejä 1-2 
minuuttia molemmin puolin öljyssä tai friteeraa ne.

Kiehauta liemen ainekset ja keitä miedolla lämmöllä viisi 
minuuttia.

Viipaloi sienet ja hienonna kevätsipuli. Valmista nuudelit 
pakkauksen ohjeen mukaan. Keitä kananmunia 5-7 minuu-
tin ajan. Laita keitetyt kananmunat kylmään veteen, kuori 
ja halkaise ne.

Jaa nuudelit annoskulhoihin. Lisää päälle siitakesieniä, 
pinaattia, hienonnettuja kevätsipulinvarsia. Nosta päälle 
viipaloitu liha, kananmunat ja hienonnettu chili. Kaada 
päälle kuuma liemi. Ripottele päälle seesaminsiemeniä.

AINEKSET

1500g Snellman maatiaispossun lehtipihvi

Täyte lehtipihville
400 g maustamaton tuorejuusto
15 g paprika
10 g sipuli, jauhe
50 g paahdettu sipuli
50 g maito
suola

Valkosipulinen caesarsalaatti
500 g romaine -salaatti
80 g krutonki
60 g parmesanlastu
100 g Soos valkosipulimajoneesi
25 g parmesanjuusto
5 g IceCool valkosipulirouhe
 
Bataattiranskalaiset
1500 g bataattiranskalainen
suola

AINEKSET

10 kpl Snellman maatiaispossun lehtipihvi 
240 g vehnäjauho 
5 kpl kananmuna
500 g korppu- / pankojauho
suola, mustapippuri, chilirouhe
öljyä friteeramiseen
  
Liemi 
1800 g kanaliemi
50 g soijakastike
3 kpl tähtianis
40 g IceCool valkosipulirouhe 
30 g inkivääri, murska

Lisäksi  
500 g ramen-nuudeli
500 g siitake- / herkkusieni
250 g pinaatti
150 g kevätsipuli
10 kpl kananmuna, keitetty
25 g chili, mieto
50 g seesaminsiemen
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MAATIAISPOSSUN PIHVIT, 
MANGOCHUTNEY JA 
MANSIKKA-FETASALAATTI
| 10 annosta |

INTIALAINEN BUTTER PORK
| 10 annosta |

Keitä fenkolit fenkolinsiemenillä ja suolalla mauste-
tussa vedessä kypsiksi. Anna fenkoleiden jäähtyä ja 
halkaise ne. Paahda kuivalla pannulla.

Sulata salaatin pakasteet. Kuori ja suikaloi punasipulit. 
Puolita parsat. Ota mansikoista kanta pois ja puolita ne. 
Murenna fetajuusto. Yhdistä ainekset. 

Yhdistä salaatinkastikkeen ainekset. Mausta salaatti 
kastikkeella juuri ennen tarjoilua.

Paista maatiaispossun ulkofileet pannulla tai parilalla. 
Lisää mangochutney pihvin päälle.

Valuta sous vide -pussista neste pois.

Kuullota sipuleita öljyssä miedolla lämmöllä. Lisää 
mausteet ja jatka kuullottamista pari minuuttia. Lisää 
tomaattipyre ja kookosmaito kattilaan ja kiehauta. 
Hauduta 20 minuutin ajan miedolla lämmöllä. Lisää  
lihat kastikkeeseen ja kiehauta.

Tarjoa riisin kera.

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun ulkofileepihvi n. 140 g
1300 g fenkoli
fenkolinsiemen

Salaatti
50 g feta
150 g mansikka
200 g babypinaatti
50 g punasipuli
50 g IceCool avokadokuutio
50 g tankoparsa, vihreä
50 g saksanpähkinä

Salaatinkastike
25 g oliiviöljy
20 g pähkinäöljy
20 g valkoviinietikka
5g dijon -sinappi
suola

Lisäksi
400 g mangochutney

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun S0 -kuutio, kypsä 

Kastike  
100 g öljy
300 g IceCool sipulikuutio 
100 g IceCool valkosipulirouhe 
40 g kurkuma
20 g juustokumina
20 g korianterinsiemen, jauhettu
500 g tomaattimurska
800 g kookosmaito
suola
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MAATIAISPOSSUN PIHVIT, 
CANTALOUPE-KESÄKURPITSASALSA 
JA PEKONIPARSAA
| 10 annosta |

METSÄSTÄJÄNLEIKE
| 10 annosta |

Mausta pihvit chimichurri-kastikkeella ja anna maustua 
30 minuuttia. 

Halkaise meloni, poista siemenet ja leikkaa kuoret pois. 
Leikkaa meloni ja kesäkurpitsa pieniksi kuutioiksi. Hie-
nonna loput ainekset ja sekoita keskenään.

Leikkaa parsoista tyvet pois ja kuori halutessasi. Ryöp-
pää parsat nopeasti. Kääri pekoni parsan ympärille ja 
grillaa kunnes pekoni on kypsää ja pinnaltaan rapeaa. 

Lehtipihvi:
Sulata lehtipihvit ja mausta.

Ulkofileepihvi:
Nuiji pihvit noin 5 mm paksuisiksi ja mausta.

Leivitä pihvit. Kuumenna voita pannussa ja paista leik-
keet molemmin puolin tai friteeraa ne.

Hienonna sienet ja kuullota sipulin kanssa öljyssä. Lisää 
jauhot. Lisää nesteet ja mausteet useassa erässä. 
Kiehauta ja hauduta noin 20 minuutin ajan.

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun ulkofileepihvi 10 x n. 140g
suola, mustapippuri
50 g chimichurri-kastike
  
Cantaloupe - kesäkurpitsasalsa  
500 g cantaloupe-meloni
300 g kesäkurpitsa
100 g punasipuli
20 g valkosipuli
10 g jalapeno
20 g korianteri
60 g sitruunamehu
50 g oliiviöljy
suola

Pekoniin käärityt parsat  
800 g parsa, vihreä, tuore
150 g Snellman Kunnon pekoni
1 kpl sitruunan mehu
2 rkl oliiviöljyä
suola ja mustapippuri

AINEKSET

1800 g Snellman maatiaispossun lehtipihvi 150 g
TAI
1200 g Snellman maatiaispossun ulkofileepihvi 10x n. 120g
suola, mustapippuri
150 g vehnäjauho
250 g kananmuna
200 g korppu- / pankojauho

Sienimuhennos  
30 g öljy
400 g herkkusieni, tuore
100 g IceCool sipulikuutio 
15 g IceCool valkosipulirouhe 
60 g vehnäjauho
400 g kerma
400 g kanaliemi
suola, valkopippuri
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BBQ-PAAHDETTU PULLED PORK, 
LÄMMIN PAPU-KAURASALAATTI 
JA KURPITSA-FETASALAATTI
| 10 annosta |

VIIPALOITU KASSLER JA 
HERKKUSIENIKASTIKE
| 10 annosta |

Sulata ja leikkaa pulled pork isoiksi paloiksi, sivele 
BBQ-kastikkeella ja paahda 215°C uunissa noin 15 
minuuttia.

Sulata pakasteet ja sekoita salaatin ainekset.

Keitä kurpitsakuutioita noin 10 minuuttia, siivilöi ja 
jäähdytä 15 minuuttia. Soseuta kurpitsat, lisää jouk-
koon majoneesin loput ainekset ja sekoita tasaiseksi. 

Laita kasslerviipaleet GN-vuokaan. Lämmitä lihaa 180°C 
uunissa 10 - 15 minuuttia.

Leikkaa perunat isoiksi paloiksi. Sekoita ainekset keske-
nään. Paahda perunoita 215°C uunissa 20 minuuttia.

Leikkaa porkkanat paloiksi. Sekoita ainekset keske-
nään. Paahda porkkanoita 215°C uunissa 20 minuuttia.

Kuullota sipulit ja herkkusienet voissa. Lisää vehnäjau-
hot. Lisää maito-kermaseos osissa välillä kiehauttaen. 
Hauduta noin 10 minuuttia ja sekoita välillä. Mausta 
suolalla ja lisää persilja.

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun pulled pork, ylikypsä
300 g BBQ-kastike

Papu-kaurasalaatti
1000 g kypsä kauranjyvä
350 g papumix 
110 g lehtikaali
260 g tomaattilohko
60 g oliiviviipale, musta
80 g öljy
20 g etikka
suola, mustapippuri

Kurpitsa-fetasalaatti
1000 g IceCool kurpitsakuutio
100 g IceCool vihreä papu, pala
20 g valkoviinietikka
10 g IceCool basilika, hienonnettu
20 g hunaja
40 g babypinaatti
suola, rouhittu mustapippuri
       
Kurpitsamajoneesi
200 g IceCool kurpitsakuutio
250 g Soos Täysmajoneesi 78%
2 g kaneli
15 g hunaja

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun kassler, kypsä, viipaloitu

Paahdettua perunaa
1000 g peruna
20 g öljy
savupaprika, rouhittu mustapippuri, suola

Paahdettua porkkanaa
800 g eri värisiä porkkanoita
10 g öljy
suola

Herkkusienikastike
80 g voi
125 g sipulikuutio
370 g herkkusieni
150 g maito
80 g vehnäjauho
200 g kerma
10 g persilja, hienonnettu
suola
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TOMAATTINEN POSSURAGU JA 
PARMESANPOLENTA
| 10 annosta |

MAATIAISPOSSUN KASSLERIA 
AASIALAISITTAIN JA 
PEKONI-NUUDELISALAATTIA
| 10 annosta |

Sulata pulled pork ja revi liha.

Kuutioi porkkana ja selleri. Kuullota kasviksia pannulla 
miedolla lämmöllä noin 10 minuuttia. Lisää loput ainek-
set ja hauduta puolisen tuntia. Lisää pulled pork.

Kiehauta suolalla maustettu vesi. Lisää polentasuuri-
mot koko ajan sekoittaen. Hauduta 6-7 minuuttia, kun-
nes seos on puuroutunut. Lisää voi ja parmesanraaste.

Leikkaa kasslerista pihvejä. Yhdistä marinadin ainekset ja 
marinoi lihoja kahden tunnin ajan. Grillaa lihat. Koristele 
hienonnetulla chilillä ja kevätsipulilla.

Sulata pekoni ja leikkaa pieniksi paloiksi. Ruskista pekonit 
ja siirrä talouspaperille jäähtymään. Keitä nuudelit pak-
kauksen ohjeen mukaan, huuhtele kylmällä vedellä ja jätä 
valumaan. Leikkaa varhaiskaali ja paprikat ohuiksi suika-
leiksi. Paahda sesaminsiemeniä hetki kuivalla pannulla. 
Hienonna korianteri. Laita kastikkeen ainekset blenderiin ja 
soseuta ne.

Yhdistä ainekset, lisää kastike joukkoon. Lisää lopuksi see-
saminsiemenet ja silputtu korianteri.

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun pulled pork, ylikypsä  
   
50 g öljyä
150 g porkkana
100 g sellerinvarsi
150 g IceCool sipulikuutio  
50 g IceCool valkosipulirouhe 
100 g tomaattipyre
250 g punaviini 
400 g lihaliemi
1250 g tomaattimurska
4 kpl laakerinlehti
suola, mustapippuri
  
Polenta  
300 g polentasuurimoita
2250 g vesi 
125 g voi
125 g parmesan, raaste
suola, mustapippuri

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun kassler, kypsä
70 g osterikastike
25 g kalakastike
25 g fariinisokeri
40 g sitruunaruohomurska
50 g chili
150 g kevätsipuli 
  
Pekoni-nuudelisalaatti
250 g Snellman pekoniviipale, kypsä
350 g nuudeli
350 g varhaiskaali
140 g paprika, punainen
50 g seesaminsiemen
40 g korianteri
  
Kastike  
140 g soija
50 g seesamiöljy
25 g hunaja
25 g sriracha
100 g limenmehu
25 g valkosipuli
50 g inkivääri
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PULLED PORK PITALEIVÄT JA 
PUNAKAALI-PEKONI COLESLAW
| 10 annosta |

HELPPO KARAMELLIPOSSU
| 10 annosta |

Ota poskilihat pussista ja leikkaa liha kahteen osaan.

Keitä siirappi sokerista sekä vedestä. Laita kastikkeen 
loput ainekset kattilaan ja hauduta 20 minuutin ajan. 
Lisää lihat kastikkeeseen ja kiehauta. 

Tarjoa karamellipossu keitetyn basmatiriisin kanssa. 
Koristele tuoreella chilillä ja korianterisilpulla.

VINKKI!

Voit tehdä tämän ruoan myös Snellman maatiaispos-
sun pikkupaistista.

AINEKSET

1200 g Snellman maatiaispossun pulled pork, ylikypsä 
40 g sokeri
savupaprika, chilijauhe, rosmariini
50 g öljy
  
Punakaali - pekoni coleslaw  
250 g Snellman pekoniviipale, kypsä 
1000 g punakaali
500 g porkkana
50 g valkosipuli 
30 g lehtipersilja
170 g jogurtti
170 g Soos täysmajoneesi 78% 
50 g sitruunamehu
suola, mustapippuri

Marinoitu punasipuli
300 g punasipuli
200 g etikka
300 g sokeri
400 g vesi
suola
  
10 kpl pitaleipä

AINEKSET

2500 g Snellman maatiaispossun poskiliha, ylikypsä
200 g ruokosokeri
75 g vesi
825 g kookosmaito
250 g IceCool sipulikuutio 
75 g IceCool valkosipulirouhe
125 g kalakastike
mustapippuri

Lisäksi
1800 g Kokkikartano lisuke-basmatiriisi

Sulata pulled pork, revi ja lisää mausteet ja öljy. Lämmi-
tä liha pannulla tilkassa öljyä tai kuumassa uunissa.

Sulata pekoni, hienonna ja paista rapeaksi kuumalla 
pannulla. Leikkaa punakaali ohuiksi suikaleiksi. Lisää 
suola ja anna kaalin pehmetä hieman. Kuori porkkanat 
ja leikkaa ne ohuiksi tikuiksi. Hienonna valkosipulinkynsi 
ja lehtipersilja. Yhdistä jogurtti, majoneesi ja sitruuna-
mehu. Sekoita kaikki ainekset ja anna maustua tunnin.

Suikaloi punasipuli. Kiehauta etikka, sokeri, vesi ja suola. 
Lisää punasipulisuikaleet kiehuvaan veteen. Keitä mi-
nuutin ajan, siivilöi ja jäähdytä.

Leikkaa pitaleivät puoliksi ja kuumenna uunissa. Täytä ja 
tarjoile heti.



8

GRANAATTIOMENAPOSSUA
| 10 annosta |

KARIBIAN POSSUPATA
| 10 annosta |

Leikkaa kassler pihveiksi ja paista pihvit molemmin 
puolin öljyssä.

Sulata granaattiomenansiemenet. Kuutioi punasipuli ja 
yhdistä ainekset. Anna maustua puolisen tuntia.

Lusikoi granaattiomenasalsaa pihvien päälle ennen 
tarjoilua.

Kuullota sipulit öljyssä. Lisää kookosmaito sekä kana-
liemi ja mausteet. Kiehauta. Sekoita suuruksen aineet. 
Lisää kiehuvaan kastikkeeseen ohuena norona koko 
ajan sekoittaen. 

Irrota porsaan posket toisistaan. Lisää kastikkeeseen 
porsaanposket, jenkkimix -kasvissekoitus, pinaatti ja 
papusalaatti. Kiehauta.

Tarjoa riisin ja salaatin kera.

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun kassler, kypsä
  
300 g IceCool granaattiomenansiemen
100 g limenmehu
300 g oliiviöljy
100 g punasipuli
40 g sokeri
30 g wasabi
suola

AINEKSET

25 g kasviöljy
60 g IceCool sipulikuutio
30 g IceCool valkosipulirouhe
350 g kookosmaito
200 g kanaliemi
20 g inkivääri
10 g Jerk -mausteseos
10 g sambal oelek
 suola
30 g maissitärkkelys
30 g vesi
850 g Snellman maatiaispossun poskiliha, ylikypsä
300 g IceCool jenkkimix
35 g IceCool pinaatti, hienonnettu
300 g IceCool papusalaatti basilikakastikkeella
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SADONKORJUUSALAATTI 
MAATIAISPOSSUN SISÄFILEELLÄ
| 10 annosta |

MAATIAISPOSSUN POSKEA 
JA PAPUMUHENNOSTA
| 10 annosta |

Leikkaa porsaan sisäfile noiseteiksi ja laita ne vartaaseen. 
Grillaa vartaita kunnes niissä on kaunis väri.

Sulata kurpitsakuutiot ja papusalaatti. Pese tuoreet kas-
vikset. Leikkaa tomaatit ja siivuta retiisit. Kokoa salaatti.

Kuori juurekset ja halkaise ne. Sekoita kasviksiin öljyä ja 
mausta ne suolalla. Paahda juureksia 215°C uunissa 20 – 
30 minuuttia riippuen kasvisten koosta. Sekoita tumma 
siirappi sekä mausteet joukkoon. Anna jäähtyä.

Keitä kurpitsakuutioita noin 10 minuuttia. Siivilöi ja anna 
jäähtyä 15 minuuttia. Soseuta kurpitsat. Lisää joukkoon 
loput ainekset ja sekoita tasaiseksi. Laita majoneesi 
jääkaappiin maustumaan.

Kuullota sipulit kattilassa miedolla lämmöllä, kunnes 
ne ovat kypsiä. Leikkaa pekoni pienemmiksi paloiksi ja 
lisää loput aineet kattilaan. Kypsennä miedolla lämmöl-
lä noin 30 minuuttia. Lisää tarvittaessa vettä.

Valmista glaseerauskastike keittämällä porsaanposkien 
pakkauspussissa ollutta lientä kattilassa sokerin ja 
valkoviinietikan kanssa, kunnes seos hieman sakenee. 
Sivele porsaanposkien pintaan kastiketta ja ripottele 
pinnalle paahdettua sipulia ennen kuin tarjoilet valmiit 
annokset.

AINEKSET

1200 g Snellman maatiaispossun sisäfilee
400 g erilaisia salaatteja
300 g tomaatti
150 g punasipuli
50 g retiisi
200 g IceCool papusalaatti basilikakastikkeella
400 g IceCool kurpitsakuutio
70 g krutonki
80 g pekaanipähkinä

Paahdetut kasvikset
700 g palsternakka
700 g porkkana
0.5 dl öljy
50 g tumma siirappi
2 tl timjami
1 tl mustapippuri

Kurpitsamajoneesi
200 g IceCool kurpitsakuutio
250 g Soos Täysmajoneesi 78%
0.5 tl kaneli
1 rkl hunaja
suola

AINEKSET

20 kpl Snellman maatiaispossun poskiliha, ylikypsä

Papumuhennos
125 g IceCool sipulikuutio
50 g IceCool valkosipulirouhe
950 g tomaattimurska
850 g IceCool papusalaatti basilikakastikkeella
2 rkl timjami
2 tl suola
2 tl sokeri

Glaseerauskastike
porsaanposkiliemi
sokeri
valkoviinietikka

Lisäksi
paahdettu sipuli
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PAAHDETTUA MAATIAISPOSSUN 
PIKKUPAISTIA, PEKONIPERUNAA 
JA HERKKUSIENIPYREE
| 10 annosta |

MAATIAISPOSSUN PIKKUPAISTIA 
SATAY-KASTIKKEESSA
| 10 annosta |

Laita pikkupaistit uunivuokaan ja lämmitä 215 °C astei-
sessa uunissa 10 minuuttia.

Halkaise perunat ja laita ne uunivuokaan leikkuupinta 
alaspäin. Kypsennä perunoita 200°C uunissa 40 minuut-
tia. Kuutioi ja paista pekoni. Kaavi perunoista sisus ja 
soseuta perunamassa. Sekoita massaan sinihomejuus-
tomuru ja pekonikuutiot. Ripottele perunoiden päälle 
juustoraastetta. Lämmitä perunat 200°C uunissa 10 
minuutin ajan.

Kuori ja kuutioi sipuli, hienonna herkkusienet. Kuullota 
voissa. Lisää kerma ja maito, kiehauta. Soseuta.

Tarjoa lisäksi paistettuja herkkusieniä, paahdettuja pal-
sternakkoja ja punaviinikastiketta.

Poista pikkupaistit pakkauksesta. Ota liemi talteen. 

Sekoita maapähkinäkastikkeen ainekset. Lisää kastikkee-
seen lihat. Lämmitä uunivuoassa 180°C n. 20 minuutin 
ajan. 

Kypsennä riisi ohjeiden mukaan. Höyrytä wokkimixiä 5 
minuutin ajan. Mausta sweet chili saucella. 

Ripottele kastikkeen päälle chiliä, korianteria ja punasi-
pulia.

AINEKSET

1500 g Snellman maatiaispossun pikkupaisti, kypsä

Pekoniperunat
700 g Rosamunda-peruna
6 g IceCool persilja, hienonnettu
60 g sinihomejuusto
90 g Snellman pekoniviipale, kypsä
60 g juustoraaste
suola

Herkkusienipyree
135 g kasviöljy
100 g keltasipuli
300 g herkkusieni
25 g voi
84 g maito
110 g kerma

AINEKSET

1200 g Snellman maatiaispossun pikkupaisti, kypsä

Satay -kastike
65 g limemehu
90 g sokeri
95 g soija
20 g inkivääripyree
300 g maapähkinävoi
160 g liemi sous vide-pussista
300 g kookosmaito
curry

1800 g Kokkikartano lisuke-basmatiriisi 
suola

1500 g IceCool wokkimix
150 g sweet chili sauce

Lisäksi
Tuore chili, tuore korianteri, viipaloitu punasipuli
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TULISEMPI POSSUPATA
| 10 annosta |

MEKSIKOLAINEN PULLED 
PORK -KEITTO
| 10 annosta |

Valuta S0-kuutioiden neste pois. Yhdistä S0-kuutiot, 
arrabbiata ja basilika. Kiehauta.

Lämmitä riisiä 30 minuutin ajan.

Laita jäiset kasvikset reikävuokaan ja höyrytä 6 minuu-
tin ajan. Mausta suolalla.

Sulata Pulled pork ja revi pienemmäksi.

Kuullota sipuliviipaleet, valkosipulirouhe ja jalapenot 
öljyssä. Lisää tomaattipyree ja kuullota vielä muutama 
minuutti. Lisää tomaattimurska sekä lihaliemi. Hauduta 
noin 20 minuuttia. Lisää joukkoon kasvikset ja kiehau-
ta. Lisää lopuksi joukkoon revitty Pulled pork.

Tarjoa creme fraichén ja paahdettujen sipulien kera.

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun SO-kuutio, kypsä
900 g arrabbiatakastike
20 g IceCool basilika, hienonnettu
1800 g Kokkikartano Lisuke-basmatiriisi
800 g IceCool Euromix
 suola

AINEKSET

0.5 dl öljy
120 g IceCool sipulikuutio
10 g IceCool valkosipulirouhe
25 g jalapeno, tuore tai säilyke
30 g tomaattipyre
1400 g tomaattimurska
9 dl lihaliemi
300 g IceCool bataattipala, oranssi
130 g IceCool punainen paprikasuikale, 3-värinen
200 g mustapapu
110 g IceCool papupala
230 g IceCool papusalaatti basilikakastikkeella
75 g IceCool puolikuivattu tomaattipala
220 g IceCool maissinjyvä
800 g Snellman pulled pork, ylikypsä
1 tl rouhittu mustapippuri
2 rkl oregano
suola
tabasco

Lisäksi
creme fraiché 
paahdettu sipuli
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POSSUPASTA ARRABBIATA
| 10 annosta |

CARIBBEAN BURGER
| 10 annosta |

Irrota possusuikaleet toisistaan painelemalla pussia 
hieman. Avaa pussi ja valuta lihat. 

Kiehauta arrabbiatakastike. Yhdistä lihasuikaleet kuu-
maan kastikkeeseen. Kiehauta.

Keitä pasta ja yhdistä kypsä pasta pastakastikkeeseen. 
Lisää kastikkeeseen lopuksi hienonnettu basilika. 
Sekoita ja tarjoile rucolan ja parmesanin kera.

Mausta pihvit suolalla ja pippurilla. Paista pannulla ja 
suikaloi.

Paahda pekonia 210°C uunissa 8 - 10 minuuttia ja valuta 
ylimääräinen rasva pois. Jäähdytä ja murskaa pekoni 
pieniksi paloiksi. Kuullota sipulikuutiot ja valkosipuli-
rouhe öljyssä. Lisää vesi, hillosokeri, vaahterasiirappi ja 
valkoviinietikka. Kiehauta ja lisää pekonimurut joukkoon. 
Hauduta 5 - 10 minuuttia. Jäähdytä.

Sulata pakasteet ja hienonna ananastidbitsejä hieman 
veitsellä. Hienonna korianteri. Yhdistä ananas, avokado, 
korianteri ja paholaisenhillo.

Kokoa hampurilainen. Friteeraa bataattiranskalaiset ja si-
pulirenkaat 170°C öljyssä 3-4 minuuttia. Mausta kevyesti 
suolalla.

AINEKSET

800 g arrabbiatakastike
600 g Snellman maatiaispossun S0 suikale, kypsä
15 g IceCool basilika, hienonnettu
1000 g pasta, esim. penne
120 g rucola
100 g parmesanlastu

AINEKSET

1400 g Snellman maatiaispossun ulkofileepihvi n. 140g
50 g öljy
suola, jauhettu mustapippuri

Pekonihilloke
155 g Snellman pekoniviipale, kypsä
6 g öljy
30 g IceCool sipulikuutio
10 g IceCool valkosipulirouhe
25 g vesi
145 g hillosokeri
30 g vaahterasiirappi
11 g valkoviinietikka

Lisäksi
140 g IceCool ananastidbits
70 g IceCool avokadokuutio
4 g korianteri, tuore
190 g paholaisenhillo
200 g Soos Sweet chili –majoneesi
150 g rucola
200 g pihvitomaatti
1500 g bataattiranskalainen
700 g IceCool sipulirengas, paneroitu
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MAATIAISPOSSUN RIBSIT JA 
PEKONI-PARSAKAALISALAATTI
| 10 annosta |

LÄMMIN SUPERIOR-PEKONILEIPÄ
| 10 annosta |

Sulata pekoni. Paista pekoniviipaleet rapeiksi. 

Poista jalapenosta siemenet ja silppua. 

Paista leipäviipaleet samalla pannulla tai paahda kuu-
massa uunissa lämpimiksi.

Voitele leivät sulatejuustolla. Aseta salaatinlehdet, 
rucola, Superior, pekoni ja jalapenosilppu leiville. Laita 
kaksi leipää vastakkain ja leikkaa kolmioiksi. Tarjoile 
lämpimänä.

AINEKSET

3500 g Snellman maatiaispossun iso lihaisa Spare ribs
1000 g BBQ -kastiketta
suola, mustapippuri
  
375 g Snellman pekoniviipale, kypsä 
250 g punasipuli
1000 g parsakaali
100 g rusina
500 g Soos täysmajoneesi 78% 
40 g sitruunamehu
10 g dijonsinappi 
suola, mustapippuri

AINEKSET

400 g Snellman pekoniviipale, kypsä 
400 g Snellman Superior kinkku 180 g 
10 kpl ruisvuokaleipäviipaletta
300 g savusulatejuusto, levittyvä
30 g jalapeno, tuore
200 g rucola
200 g jääsalaatti

Mausta ribsit suolalla ja mustapippurilla ja kypsennä  
130°C uunissa kolme tuntia. Penslaa pintaan BBQ -kasti-
ketta ja kypsennä vielä tunnin ajan. Leikkaa paloiksi. 

Sulata pekoni, hienonna ja paista se rapeaksi. Siirrä het-
keksi siivilään valumaan ja jäähtymään. 

Leikkaa punasipuli ohuiksi renkaiksi ja leikkaa parsakaa-
lin kukinnot. sormen paksuisiksi paloiksi. 

Sekoita majoneesi, sitruunanmehu ja sinappi keskenään. 
Sekoita kaikki ainekset. Anna salaatin makujen vetäytyä 
tunti ennen tarjoilua.

VINKKI!

Voit käyttää myös Snellmanin valmiiksi kypsennettyjä 
spare ribsejä, makuvaihtoehtoina BBQ ja Asian BBQ. 
Valikoimassa 1.5. alkaen.



kolme syytä suosia  
kunnon maatiaispossua

JALOSTUS on sikatalouden tuotekehitystä, 
joka edellyttää laajaa osaamista ja harkittuja 
valintoja. Jalostamalla sikoja itse Snellman 
huolehtii jalostuksen avoimuudesta, eetti- 
syydestä, luotettavuudesta ja terveiden  
sikojen kehittymisestä. 

SNELLMANIN PERHETILAT
Vapaaporsitus mahdollistaa sikojen laji- 
tyypillistä käyttäytymistä, kun porsitus- 
häkit poistetaan ja eläimillä on enemmän  
tilaa liikkua.

Puolet Snellmanin emakkotiloista toimii  
vapaaporsituksessa jo nyt. Vapaaporsitusta 
pidetään merkittävänä eläinten hyvinvointia 
edistävänä hankkeena, jonka tuloksena on 
terveempiä ja vahvempia porsaita.

RUOKINNALLA on suuri vaikutus lihan  
laatuun ja ympäristöön. Siksi Snellman on 
kehittänyt yhteistyössä rehunvalmistajan 
kanssa lihasikojen Superior-ruokintamallin, 
jossa tuontisoija on korvattu kotimaisilla 
palkokasveilla, herneellä ja härkäpavulla. 


