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Ilmoittaudu Pohjois-Suomen  
maistuvimmilla ruokamessuille:

www.pohjoisenpidot.fi

Ilo irti raaka-aineista

EXOTIC-HEDELMÄSALAATTI 

2 kg dyno 

14,99 kpl (alv 0 %)

Tuotenumero 601066 17,09 kpl (alv 14 %)

EAN 6405019883332



PAAHDETTU  
MYSKIKURPITSAKEITTO

AINEKSET (neljälle)

1 myskikurpitsa (noin 1kg)

2 sipulia

2 valkosipulinkynttä

1 palsternakka

1 tl chilimausteseosta

1 tl suolaa

2 tl juustokuminaa

1 L kasvislientä

2 dl ruokakermaa

Öljyä

Lisäksi

2 dl turkkilaista jugurttia

20 g raastettua inkivääriä tai  
inkivääritahnaa

10 g maapähkinävoita

4 rkl paahdettuja kurpitsansiemeniä

TYÖVAIHEET

1. Leikkaa myskikurpitsa neljään osaan ja poista siemenet

2. Kuori sipuli, palsternakka ja valkosipuli

3. Leikkaa palsternakka neljään osaan

4. Sekoita kurpitsa, palsternakka, öljy, sipulit ja mausteet  
kulhossa ja kumoa uunipellille kurpitsan kuoripuoli  
ylöspäin

5. Paahda uunissa 225 noin 30 min

6. Koverra kurpitsan hedelmäliha kattilaan ja lisää sipulit, 
palsternakka ja kasvisliemi 

7. Kuumenna kiehuvaksi, lisää kerma ja anna hautua 20 min

8. Soseuta keitto ja tarkasta suolan riittävyys

9. Valmista inkiväärijogurtti sekoittamalla jogurtti, inkivääri 
ja maapähkinävoi

10. Tarjoa keitto ja koristele paahdetuilla kurpitsansiemenillä

VINKKI!
VOIT KÄYTTÄÄ 

KORISTEEKSI MYÖS 
MUITA PÄHKINÖITÄ. 
VAIN MIELIKUVITUS 

ON RAJANA!



MÖLJÄN KASVISLISÄKE 
1 kg kalvopakkaus

EAN 6405019702145 6,90 kg (alv 0 %)

Tuotenumero 600565 7,87 kg (alv 14 %)

MARINOIDUT KASVIKSET
2 kg dyno

EAN 6405019890156 14,99 kpl (alv 0 %)

Tuotenumero 600572 17,09 kpl (alv 14 %)

SUKLAA-MASCARPONE-
RAHKA
2 kg dyno

EAN 6405019701827 19,10 kpl (alv 0 %)

Tuotenumero 601652 21,77 kpl (alv 14 %)

TYRNI-MASCARPONE-
RAHKA
2 kg dyno

EAN 6405019864430 16,15 kpl (alv 0 %)

Tuotenumero 600489 18,41 kpl (alv 14 %)

GRATIINIKASVIKSET
1 kg kalvopakkaus

EAN 640501933461 7,10 kg (alv 0 %)

Tuotenumero 600422 8,09 kg (alv 14 %)

KARJALANJUUREKSET
1 kg kalvopakkaus

EAN 6405019892112 6,05 kg (alv 0 %)

Tuotenumero 600688 6,90 kg (alv 14 %)

PORO-PASTASALAATTI
2 kg dyno

EAN 6405019866236 14,45 kpl (alv 0 %)

Tuotenumero 600537 16,47 kpl (alv 14 %)

VÄLIMEREN PASTA-
SALAATTI 
2 kg dyno

EAN 6405019865147 12,98 kpl (alv 0 %)

Tuotenumero 600473 14,80 kpl (alv 14 %)



Hätälä tarjoaa ammattikeittiöille monipuolisen valikoiman tuoreita kaloja, tuoreista kaloista valmistettuja 

pakasteita, perinteisiä loimu-, savu- ja kylmäsavukaloja sekä helppokäyttöisiä pihvejä ja pyöryköitä.  

Panostamme voimakkaasti myös asiakkaidemme toiveiden mukaiseen innovatiiviseen tuotekehitykseen.

Lue lisää: hatala.fi/horeca

 Pohjoisen rehtiä kalaa

ME RAKASTAMME KALAA
JA SEN KYLLÄ HUOMAA 

Rakkautemme kalaan näkyy tuotteissamme: korkea laatu on meille kunnia-asia. Toteutamme sitä huolellisella  

työllä ja oululaisen perheyrityksen yli 80 vuoden kokemuksella kalankäsittelystä – vastuullisesti kalanhankinnasta 

lähtien. Suurena kala-alan toimijana Hätälän kapasiteetti ja toimitusvarmuus ovat huippuluokkaa.  

Koe Hätälän väen laadukkaat ratkaisut ravintolasi kalatarjoiluihin!

114225 
Hätälä Lohisuikale
ME 5 x 1 kg, vac pakaste  
20,55 €/kg (sis. alv.)
EAN: 02387938900007 

112345
Hätälä Lohimassa  
ME 2 x 2 kg, vac pakaste 
4,90 €/kg (sis. alv.) 
EAN: 02387928100004

114226 
Hätälä Muikku perattu
ME 5 x 1 kg, vac pakaste 
7,47 €/kg (sis. alv.)
EAN: 02387938500009

Kalaherkuilla Kalaherkuilla 
kevättä kohti!kevättä kohti!



NOPEAT TOIMITUKSET

Varastossa olevat tuotteet toi mitamme pää
sään töisesti seuraavana arkipäivänä tilaukses
ta, usein jo saman päivän aikana. 

Osalla tuoretuotteista on joko 24 tunnin tai 48 

tunnin tilausrytmi. Tarkista ylläolevasta taulu
kosta, mihin kellonaikaan men nessä tehdyt 
tilaukset ehtivät 24/48 tunnin toimitukseen.

KATTAVA VALIKOIMA

Tuotevalikoimaamme kuuluvat mm. vihan
nekset, juurekset, hedelmät, maitotaloustuot
teet, liha ja lihajalosteet, kala ja kalajalosteet, 

pakasteet, teolliset elintarvikkeet, laaja joukko 
nonfoodtuotteita, tuoreet kasvisjalosteet ja 
majoneesituotteet.

Tilausohjautuva tuotantorytmi takaa tuot

teidem me laadun ja tuoreuden. Kasvis jalos
teem me valmistetaan aina tilausten mukaan 
tuoreista ja korkealaatuisista raakaaineista.

Palvelemme: mape klo 7–15 ja la 7–10
p. 08 535 2600
myynti@palvelutukkupohjoinen.fi
www.palvelutukkupohjoinen.fi


