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Uusi vuosi on alkanut uusien haas- 
teiden kanssa, ja nyt onkin ensi-
arvoisen tärkeää pitää lounaan 
monipuolisuus, tuoreus ja laatu 
kunnossa. Siksi myös me patulai -
set etsimme asiakkaillemme jatku -
vasti uusia laadukkaita ja kilpailu -
kykyisiä vaihtoehtoja lounaspöy-
tään. Patu-tuotteiden valikoima kas- 
vaa jälleen mielenkiintoisilla uu-
tuuksilla ja tuomme kiinnostavia 
tarjouksia ja uutuuksia tunnetuista 
tuotemerkeistä.

Alkanut vuosi tuo mukanaan jäl-
leen uusia haasteita toimialallem-
me. Kuluttajien luottamus omaan 
talouteen on alhaalla. Lisäksi kor-
kea inflaatio sekä raaka-aine- ja 

energiamarkkinan epävarmuus aiheut tavat varovaisuutta kulutukseen. 
Kus tannusten merkittävän nousun takia kilpailu kuluttajien euroista kiris-
tyy myös lounasravintoloissa, ja ruokakaupoista tulee monille ravinto-
loille entistä merkittävämpi kilpailija. Uusia ideoita ja ratkaisuja tarvi-
taan. Kylmävalmistuksessa esikypsennetyt ja puolivalmisteet helpottavat 
keittiön arkea ja säästävät energiakustannuksissa. Myös hävikin määrä 
pienenee, kun ruokaa voi valmistaa osissa joustavammin ja nopeammin.

Haasteidenkin edessä haluamme uskoa tulevaisuuteen ja ravintola-alan 
kehitykseen. Siksi Palvelutukkurit ovat tukemassa ja saattelemassa Suo-
men kansallista kokkimaajoukkuetta vuoden 2024 kokkiolympialaisiin 
Saksan Stuttgartiin. Uskomme nuoren sukupolven luovuuteen, sitkeyteen 
ja uudistumiskykyyn niin joukkueessa kuin alallamme.

Palvelutukkurien ja Suomen kokkimaajoukkueen kumppanuus laajenee 
tänä vuonna kultatasolle, ja yhteistyömme tulee näkymään kuluvan vuo-
den aikana laajasti kaikissa Patun tapahtumissa, julkaisuissa ja tietenkin 
myös somessa. Kerromme yhteistyöstä tarkemmin myös tämän lehden 
sisäsivuilla.

Vaikka elämmekin nyt poikkeuksellista taloustilannetta, jonka jäljet näky-
vät vielä pitkään, niin uskomme vahvasti, että kun aurinko on taas kor-
keammalla ja valon määrä lisääntyy, niin alkaa helpottamaan.

Hyvää ja kaupallista kevään odotusta,

Jouni Säde
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NAMASTE!
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PÄÄTOIMITTAJA
Toimitusjohtaja Jouni Säde
jouni.sade@palvelutukkurit.fi

JULKAISIJA
Suomen Palvelutukkurit Oy
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puh. 010 338 7820
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ULKOASU JA TEKSTIT
Mainostoimisto Pro Image

PAINOPAIKKA
PunaMusta Oy

Lehden värilliset hinnat ovat alv 0 % ja mustat hinnat 
sisältävät alv:n. Hinnat ovat voimassa täysin myynti erin. 
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin painovirheiden ja 
tavaratoimituksen muutosten varalta.

 päätoimittajalta

"Haasteidenkin edessä 

haluam me uskoa tulevai suuteen 

ja ravintola-alan kehitykseen."

Uusi vuosi ja 
uudet haasteet

Patu
PALVELUTUKKURIT

PATU 
LOUNASKLUBI
Lounasreseptit 
ja vinkit
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Kehitämme uutta reseptiik-
kaa ja vinkkejä lounaille yh-
dessä Suomen Kokkimaa-
joukkueen kanssa. Kokkilei- 
jonat näkyvät tukkujemme 
tapahtumissa. 

Kuvat Palvelutukku Kolmion
messujen voileipäkilpailusta.

AJANKOHTAISTA.
TAPAHTUMIA ∙ UUTISIA ∙ MAKUJA ∙ ILMIÖITÄ

Makuja lounaspöytään

Mikä ihana 
leivonnaisten 

sesonki!
Helmikuussa maistuvat 

Runebergin tortut, 
ystävänpäivän leivokset 

ja laskiaispullat. 
Tuoksuvia herkkuja

vitriiniin, kahvihetkiin ja 
jälkiruokatarjoiluun.

Kymppi Mämmin kätevä uutuus 
ammattikeittiöille 

Kymppi 2,5 kg Mämmi valmistetaan perintei-
sesti imellyttämällä rukiista ja ruismaltaista. Uusi 
pakkauskoko sopii lounasbuffeteihin, ruokapal  velu-
kohteisiin, catering-tarjoiluihin ja palvelutiskeihinkin.

FASTFOOD &
CAFÉ & 

RESTAURANT 
2023

Olemme taas mukana 
ammattilaisten FFCR-

tapahtumassa Helsingin 
Messukeskuksessa 

22.–23.3. 
Tervetuloa poimimaan 

lounasklubimme 
uudet vinkit!
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 tuoreus, juuri oikeaan aikaan 
toi mitetut tuotteet sekä ha-

lu toteuttaa toiveitamme 
ovat merkityk sel li siä.
Ai van ku ten muus sakin
joukkue urheilussa, huol- 
lolla on tär keä mer ki tys,
 toteaa Jukka Turta, Kok -

ki maajuokkueen Gene ral 
Manager.

− Me patulaiset haluamme joka päivä ylittää omien asi-
akkaidemme odotukset. Yhdessä Kokkimaajoukkueen 
ammattilaisten kanssa voimme tarjota asiakkaillemme 
uutta inspiraatiota ja käytännön vinkkejä uudenlaisessa 
markkinatilanteessa. Meille tuore, laadukas ja kotimai-
nen lähiruoka on sydämen asia. Tätä myös Suomen Kok-
kimaajoukkue arvostaa, Jouni Säde toteaa.

K U VA  J O H A N N E S  W I L E N I U S

Palvelutukkurit yhdeksi
Suomen Kokkimaajoukkueen 
pääkumppaneista – yhteistyö 
laajenee kultatasolle

K
ulta siintää Suomen kansallisen kokkimaajouk-
kueen silmissä vuonna 2024 järjestettävissä 
Kokkiolympialaissa. Kultatasolle nousee myös 
Suomen Palvelutukkureiden ja Kokkimaajouk-
kueen yhteistyö, ja Palveltukkurit ovat nyt yh-
tenä pääkumppanina viemässä maajoukkuet-

tamme Saksan Stuttgartiin kisaamaan maailman huipulla.
− Me Patussa vietimme viime vuonna 25. juhlavuottamme. 
Neljännesvuosisadan aikana meille on kertynyt kokemus-
ta ja näkemystä alastamme ja meille on nyt tärkeää olla 
mukana edistämässä suomalaista ruokakulttuuria ja vie-
mässä suomalaisen nuoren ja ammattitaitoisen sukupol-
ven osaamista eteenpäin omalta osaltamme. On hienoa 
huomata se kunnianhimo, tinkimättömyys ja motivaatio, 
millä Kokkimaajoukkue valmistautuu tärkeään kisaan, toi-
mi tusjohtaja Jouni Säde kiteyttää.
− Kokkimaajoukkueelle on tärkeää saada tukijoukkoihin 
laadukas ja joustava elintarviketukku. Meille raaka-ainei den
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Kotimaista ankkaa, veripalttua, 
juuriselleriä ja keltajuurta vuo-
den 2018 MM-kisojen pääruo-
ka-annoksessa.

KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ JANI 

SALMELA ON PALVELU

TUKKUREILLE NIMETTY 

KUMMIKOKKI.

SUOMEN 

KOKKIMAAJOUKKUE: 

WILJAM NURMI (VAS), SAKARI 

RANTA, KARI JULIN, VILJA 

VALLIRANTA, JANI SALMELA, 

TEEMU TUOVINEN, JUKKA 

TURTA, MIA TSCHERNIJ, PYRY 

NYKÄNEN, KATJA TUOMAINEN, 

ARTTU PARVIAINEN, ILKKA 

TOIVIAINEN JA TIINA NORKIO

Oma kummikokki palvelee Patun asiakkaita
Palvelutukkureiden oma kummikokki on Jani Salmela, joka 
on monipuolinen ammaattilainen.
− Olen työskennellyt tiskaajana, kylmäkkönä, kokkina, 
vuo romestarina, keittiömestarina, keittiöpäällikkönä sekä 
kouluttajana niin maalla kuin merellä, Suomessa sekä ul-
komailla, Jani kuvailee. Viimeiset yhdeksän vuotta Janin 
tukikohta on ollut Tampereella, jossa hän on työskennellyt 
Arto Rastaan eri ravin toloissa kokkina ja keittiömestari-
na. Catering-maailma on tullut tutuksi 4Cateringin palve-
luksessa ja hotellimaailma Hotelli Ilveksen keittiöpäällik-
könä. 
− Tällä hetkellä keskityn täysillä maajoukkueen toimin-
taan sekä oman yritykseni kautta ravintolakonsultointiin 
ja private chef -palveluihin.

Palvelutukkurien kanssa Jani kehittää ideoita ja reseptiik-
kaa Patun asiakkaita varten. 
− Olemme lanseeranneet Patu Lounasklubin, jossa tarjo-
amme asiakkaillemme heidän työtään helpottavia vinkke-
jä ja reseptejä kannattavaan lounastarjoiluun. Palvelum-
me on otettu erittäin myönteisesti vastaan ja jatkamme sitä 
nyt oman kummikokkimme kanssa, Jouni Säde kuvailee.

Tapahtumayhteistyötä
Kokkimaajoukkue on mukana myös Patun tapahtumissa. 
− Tukkumme järjestävät alueellisia tapahtumia eri puolel-
la Suomea. Lisäksi osallistumme Fastfood & Café & Res-
taurant Expoon 22.–23.3. Helsingin Messukeskuksessa. 
Kaikissa näissä tilaisuuksissa meillä on nyt ilo palvella 
asiak kaitamme Suomen Kokkimaajoukkueen -tiimin kanssa, 
Jouni Säde toteaa.

K U VA  E VA  T O R D E R A
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ohan Aryal avasi ensim-
mäisen ravintolansa Suo-
messa 25 vuotta sitten. Hel  -
singin Katajanokalle syntyi

Everest Katajanokka. Myöhemmin aukesi 
vielä toinen ravintola, Mantra, Helsingin 
Herttoniemeen.
− Näin pitkä aika ravintoloitsijana on osoi- 
tus siitä, että ruokamme maku ja palve-

Namaste!

RAVINTOLA MANTRA 
TOIVOTTAA TERVETULLEEKSI 
HIMALAJAN VUORILLE, 
NEPALILAISEEN MAKU
MAAILMAAN. TARJOLLA 
ON MAKUJA, MAUSTEITA 
JA NEPALILAISTA VIERAAN
VARAISUUTTA.

Namaste on Nepalissa käytet-
ty kunnioittava tervehdys. Sitä 
käytetään sekä tavatta es sa että 
hyvästeltäessä. Mohan Aryalin
ravintoloissa asiakkaat toivo-
tetaan sillä sydämellisesti 
tervetulleiksi ja hyvästellään 
"tavataan pian uudestaan" 
-ajatuksella.

lumme laatu ovat kantaneet. Asiakkaat 
ovat ottaneet meidät omakseen ja palaa-
vat aina nauttimaan nepalilaisesta ruoas-
ta. Tuntuu, että tänä päivänä nepalilaisen 
ruoan suosio on entisestään kasvanut. Eri- 
 tyisesti talviaikana lämmin, mausteinen ruo- 
ka sopii suomalaiseen makuun. Olemme 
myös suunnitelleet ateriamme niin, että ne 
kohtaavat suomalaisen makutoiveiden 
kans sa. Emme tingi laadusta, ravintoloit-
sija Mohan Aryal toteaa.

Erilaiset profiilit
− Mantra-ravintolassa palvelemme lähi-
alueen asiakkaita. Perheet kokoontuvat 
meille mielellään syömään yhdessä. Tal-
vikautena meillä on erityisen vilkasta. 
Everest Katajanokalla taas kesä on kii-
reinen. Yli puolet asiakkaista on turiste-
ja, jotka löytävät meidät esimerkisi Trip 
Advisorin myönteisten suositusten vuoksi. 
Alueella toimii myös Ulkoministeriö ja 
paljon pieniä toimistoja, joiden työnte-
kijöille tarjoilemme lounaita. Myös lapsi-
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MOHAN ARYAL ON TOIMI
NUT SUOMESSA RAVINTO
LOITSIJANA 25 VUOTTA. 
HÄN KOROSTAA HYVÄN 
PALVELUN MERKITYSTÄ

RAVINTOLA EVEREST KATA
JANOKKA ON SUOSITTU 
LÄHIRAVINTOLA, JOSSA 
KESÄISIN KÄY MYÖS PALJON 
TURISTEJA.

NEPALILAISEN RUOAN 
MIEDON, MUTTA SILTI 
LÄMPIMÄN JA MAUSTEISEN 
MAKUMAAILMAN SUOSIO 
ON SUOMESSA KASVANUT. 

perheet ovat löytäneet meidät, ja meidät 
on valittu lapsiystävälliseksi ravintolaksi, 
Mohan Aryal kuvailee ravintoloidensa 
asiakasprofiileja.

Kasvisruoan suosio kasvaa
− Monet annoksemme ovat hyvin suosit-
tuja. Kasvissyönti on viime aikoina lisään-
tynyt, mikä näkyy kasvipyöryköiden suo-
sion kasvuna. Itse tehty tuorejuustomme on 
suosittua ja sitä tarjoamme monin eri ta-
voin, esimerkiksi tomaattikerma-cashew-
pähkinä-mantelijauhokastikkeessa. Kofta- 
annokset ja tikka masala ja tandoorilam-
mas maistuvat myös suomalaisille.

− Haluamme palvella asiakkaitamme mah- 
dollisimman joustavasti, ilolla ja hyvällä 
mielellä. Esimerkiksi ryhmille valmistam-
me ateriat aina toiveiden mukaan. Meillä 
on paljon myös vegaanisia vaihtoehtoja. 
Nepalilaiseen vieraanvaraisuuteen kuu luu
se, että kaikille seurueen jäsenille löyde-
tään sopiva ateria, silloinkin, kun asiak-
kaalla on paljon rajoitteita ruokavalios-
saan. Meidän kokkimme eivät sano ei, 
vaan löytävät sopivan ratkaisun, Mohan 
Aryal toteaa.

Kanta-Hämeen Tuoretuote saa 
kiitosta luottokumppanina
− Palvelutukkuri Kanta-Hämeen Tuoretuote
on ollut meidän kumppanimme jo 16 vuot-
ta. Ostamme tukusta esimerkiksi kaikki 
tuoretuotteet, kuiva- ja maitotuotteeet sekä
lihaa. Arvostan aivan erityisesti sitä yksi-
löllistä palvelua, jota saamme. Kun me 
itse haluamme palvella asiakkaitamme hen- 
kilökohtaisesti, odotamme hyvää hen ki lö-
kohtaista ja ajantasaista palvelua myös 
meidän kumppaneiltamme. Haluan tehdä
tilauksemme puhelimitse omalle puhelin-
myyjällemme. Tämä on minun kannaltani 
helppoa ja nopeaa. Saan myös aina sa-
malla tarjousvinkkejä ja hyviä ehdotuksia 
raaka-aineista. 

−  Meille toimitukset tulevat kaksi kertaa 
viikossa ja ne tulevat aina täsmällisesti 
sovittuun aikaan. Tutut kuljettajat tunte-
vat meidät ja toimintatapamme ja tuovat 
tuotteet varastoomme, perille asti, Mohan 
Aryal kiittää.
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S
uomalaisista viljoista kaura on ainoa 
luonnostaan gluteeniton vilja ja jos 
sitä viljellään niin, että pelloilla ei 
kasva gluteenia sisältäviä kasveja, 
voi daan puhua gluteenittomasta vilje-

lystä. 
− Siemenet, jotka peltoon kylvetään, ovat puh -
taasti kauraa ja viljelijät kiertävät pelloillaan 

tarkistamassa ja kitke-
mäs  sä mahdolliset 

vieraat  viljat pois. 
Tämä on  iso työ,
mutta se takaa
puhtaan, glutee-
nit toman kauran 
suo  raan pelloilta,

toteaa Pekka Kultti,
Helsingin Myllyn kau -

ran ostopäällikkö.
Kultti tietää, mistä puhuu, 

sillä myös hän itse on kauranviljelijä Isossaky-
rössä.
− Yli puolet gluteenittomasti viljellystä kauras-
ta tulee Etelä-Pohjanmaalta myllymme läheltä 
ja normaali kaura on kokonaan pohjanmaa-
laista. Kun myllymme sijaitsee viljavan alueen 
keskellä, olisi epäekologista ostaa satoa kau-
empaa, Kultti toteaa.

Arvostettu terveysvaikutteinen kaura
− Kaura kasvaa hyvin Suomessa ja se tuottaa 
hyvän ja laadukkaan sadon. Muualla Euroo-
passa, kuumassa ja kuivuudessa menestyvät 
eri kasvit. Meillä on hieman viileämpää ja kos-
teutta on tarpeeksi, jotta kauraamme kasvaa 
isot ja laadukkaat jyvät. Kaura on vähän kuten 
me suomalaiset, se ei siedä liikaa kuumuutta 
ja kuivuutta, Kultti naurahtaa. 

Kaura on myös oikea terveysvilja, jolle Euroo-
pan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA 

Gluteenitonta kotimaista kauraa 
– puhdasta jo viljelyssä
Helsingin Myllyn valmistamat gluteenittomat Myllärin tuotteet 

syntyvät Vaasassa. Ne valmistetaan kaurasta, joka 
jo viljellään gluteenittomasti.

INNOVATIIVISET, KOTIMAISET 
RUOANVALMISTUSKAURAT

on hyväksynyt kolme terveysväittämää: kaura 
alentaa kolesterolia, se parantaa vatsan ja suo -
liston toimintaa lisäämällä ulostemassaa ja li-
säksi se laskee verensokeria.

Omat sopimusviljelijät
Helsingin Myllyllä on sopimukset omien luotto-
viljelijöiden kanssa. Kultti vastaa niistä sekä 
myös viljelijöiden neuvontapalvelusta. 
− Omalla viljelyohjelmalla saamme viljelijöiden
kanssa paremman sadon pienemmällä ympä-
ristökuormalla. Optimoimme tekniikan avul la
lannoitteiden määrän juuri tarpeen mukaiseksi. 
Pienennämme pellon muokkaustarvetta ja pa-
rannamme sen rakennetta hiiltä sitovammaksi. 
Hyödynnämme kerääjäkasveja, esimerkiksi api -
laa, joka parantaa maaperän kasvukuntoa 
sitomalla typpeä seuraavaan satoon. Lisäksi 
käytämme pölyttäjiä houkuttelevia, kukkivia kas -
veja, kuten rypsiä ja hernettä viljelykierrossa 
olevilla pelloilla, Kultti luettelee.
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KAURAN KUORI 
TOIMII 100 % 
TUOTANNON 
HÖYRYTYKSEN 
JA TEHTAAN 
LÄMMITYKSEN 
ENERGIA
LÄHTEENÄ.

KAURAA

GLUTEENITTOMASTI

VILJELLYILTÄ

PELLOILTA

Uniikkeja kaurauutuuksia
Loppuvuodesta Helsingin Mylly toi markkinoil-
le kotimaiset ruoanvalmistuskaurat: Gluteenit-
toman villikauran ja Pitkäjyväisen kauran. Suo-
messa kasvanut kaura on maukasta ja sitä voi 
käyttää ruoanvalmistuksessa riisin, couscou-
sin, kvinoan tai pastan tapaan, ihan tutuissa 
resepteissä. 
− Melkein harmittaa, että näitä tuotteita ei ole 
jo aikaisemmin keksitty. Mutta tässä on tarvittu 
uutta ajattelua: Miten voidaan hyödyntää koti-
maista, ravintorikasta ja maultaan erinomaista 
viljaa laajemmin ja uudella tavalla. Nämä uu-
tuudet ovat paitsi ekologista lähiruokaa myös 

kokonaistaloudellisesti loistavia, 
kun koko tuo tantoketjussa oleva 
raha jää Suomeen. On tutkittu, 
että näiden kauratuotteiden hiili-
jalanjälki on peräti 70 % pienem-
pi kuin riisillä.

Kauran 
hiilijalanjälki on

n.70 %
pienempi 

 kuin riisin*

Hiilineutraali tuotanto
Helsingin Myllyn tuotannossa on tehty mittavat 
laiteinvestoinnit, joiden avulla kauran kuorin-
nasta syntyvä kuorijäte toimii energianlähtee-
nä sekä kauran höyrytyksessä että tehtaan 
lämmityksessä. Tuotanto on ollut hiilineutraali 
jo vuodesta 2020.
− Kaura on rasvainen vilja, joka höyrytetään 
sen säilyvyyden turvaamiseksi. Tähän tarvitta-
va energia saadaan kokonaan kuorinnasta, 
ja kuorta jää vielä yli rehuteollisuuden raaka- 
aineeksi. Meidän tuotantoprosessissamme kau- 
ranjyvät hyödynnetään aivan kokonaan: yti-
mestä tehdään elintarvikkeita ja kuorista ener-
giaa ja rehua, Pekka Kultti tiivistää. 
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"Lounaskokin on juuri nyt oltava melko
luova. Kun hinnat nousevat, joutuu jatku- 
vasti miettimään, miten kulut pysyisivät
kurissa. Raaka-aineiden valinta on 
tietysti tärkeää, mutta innovaatiotakin 
tarvitaan, sillä perinteisen nakkiruoan
on oltava asiakkaankin mielestä
kiinnostava ja monipuolinen."

RESEPTIT SAMI GARAM, KUVAT KASPER GARAM

PATUN
LOUNAS-
VINKIT

H
yvä idea on annosten luova nimeäminen. 
Tutuille annoksille voi löytää innostavammat 
nimet. 
– Kun perinteisiä nakkeja nimetään uudel-
leen, yksi hyvä lähtökohta on hakea makuja 

maailmalta. Valitse sopiva maa tai sen alue, jossa olet 
ehkä käynyt tai pienellä taustatyöllä löydät tietoja ja ke-
hitä reseptiäsi sen mukaan. Italialainen kokkimme kertoi 
taannoin, että Bologna on Italian makkaramekka. Tästä 
tiedosta syntyi reseptini bolognalaiseen nakkignocchiin. 
Tomaatilla, basilikalla, juustokuorrutuksella ja rucolalla 
nakkivuoka saa ihan uutta ilmettä ja sen voi helposti ni-
metä uudestaan. Paroksen saarelta napatun vinkin kautta 
nakkivuoka muuttuu kreikkalaiseksi fetan, oliivien ja tsat-
sikin avulla. Meksikolainen siitä tulee chilillä, sipuli-pap-
rikalla ja quagamolella, Sami Garam ideoi.

Kaukoidässä mahdollisuuksien makumaailma
Lounasklubin toinen makumaailma ja idea on Kaukoidästä. 
– Paistettu riisi toimii aina ja sen voi maustaa melkein mi-
ten vain ja höystää kanalla, kalalla, vegeproteiinilla.  Jos 
nimeät ruuan vaikkapa thaimaalaiseksi, muista kuitenkin 
valita muutama nimeen sopiva mauste. Seesamiöljy an-
taa erinomaisen maun paistamisessa, chilistä, inkivääris-
tä ja valkosipulista saa Thaimaalle ominaista makua ja 
korianteri kruunaa kaiken. 
 
Makuliemen peruselementit ovat perusmauissa. 
– Etsi aina happoa (limemehu), suolaa (soijakastike), ma-
keutta (sokeri tai siirappi), karvautta (mausteet ja lime) ja 
umamia (soijakastike). Hyvä tulee ja makumaailma on 
täydellisen herkullinen.

Perinteisiin nimiin herkullisuutta
Lounaslistan nimet luovat asiakkaalle mielikuvaa ravinto-
lasta. 
– Aina ei tarvitse etsiä nimiä maailmalta tai keksiä uutta. 
Joskus täysin perinteinen nimistö toimii, kunhan asiat on 
kirjoitettu herkullisella tavalla. Vanha kunnon suomalai-
nen, isoäidin nakki-perunapannu toimii aina. Jos tarjoat 
Karjalanpaistia ja listallasi lukee "Karjalanpaisti" tai 
vaihtoehtoisesti "Perinteinen, yön yli haudutettu Karja-
lanpaisti, tuppiperunat ja lähimetsän puolukkasurvos", 
on helppoa päätellä  kumpaan buffaasi tullaan maiste-
lemaan.

Hävikin välttäminen on vastuullisuutta
On tärkeää, että listalle kirjattuja asioita tarjotaan oi-
keasti, mutta jos joku tuote loppuu lounaan aikana kes-
ken, se on ihan sallittua.  Tätä ei tarvitse pelätä, vaan pi-
kemminkin voi olla iloinen, kun ruoka on maistunut, eikä 
hävikkiä synny. Tämänkin asian voi viestittää asiakkaalle 
niin, että hän oikeastaan on iloinen saadessaan korvaa-
vaa tuotetta. Ehkäpä listalla lukee jotenkin näin: "Hävikin 
minimoimiseksi teemme ruokaa vain sen verran kuin arvi-
oimme sitä kuluvan. Tästä johtuen listamme saattaa elää 
jopa lounaan aikana", Sami Garam toteaa.
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Bolognalainen nakkignocchi, 
Patu valkosipuli- ja chilikastike
perunagnoccheja
Patun parempia nakkeja
pakastejuuressuikaleita
tomaattimurskaa- tai kastiketta
Patu juustoraastetta
rucolaa
basilikaa
Patu valkosipuli- ja chilikastike

1. Höyrytä tai keitä gnoccheja kaksi mi-
nuuttia. Öljyä ne kevyesti, ettei tärkkelys 
liimaa niitä toisiinsa.
2. Pilko nakit kolmeen osaan ja paista 
pinnoille kaunis väri. Sekoita ne silputun 
basilikan ja gnocchen kanssa.
3. Kumoa juuressuikalepussi pakin poh-

jalle, kaada gnocchi-nakkiseos juuresten 
päälle ja levitä pinnalle tomaattimurs-
kaa- tai kastiketta niin, että ainekset 
peit tyvät. 
4. Kuorruta pinta juustoraasteella ja 
paista uunissa 160-asteessa puolisen 
tuntia. 
5. Viimeistele annos rucolalla sekä valko- 
sipuli- ja chilikastikkeilla.

ESIVALMISTEET EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ:
Kaiken voi esivalmistella edellisenä päi-
vänä. Lounaspäivälle jää vain uunipais-
to ja koristelu.

"Bologna on Italian makkaramekka.
Sen mukaan syntyi idea ja nimi
herkulliseen nakkignocchiin. 
Tomaattia, basilikaa, rucolaa ja 
juustokuorrutus."

11



12

Thaimaalainen paistettu riisi, kanan 
paistileikettä ja currykastiketta

kanan paistileikettä
Patu pitkää riisiä (tai basmatiriisiä)
porkkanaa
kiinankaalia
paprikaa
sipulia
zucchinia
sesamöljyä
soijakastiketta
limemehua
valkosipulia
chiliä
korianteria
Patu ananasrenkaita

1. Keitä riisi uunissa tai kattilassa. Bas-
mati antaa enemmän makua, mutta ha-
joaa helposti. 
2. Mausta kananpalat valkosipulilla ja 
chilillä ja kypsennä ne uunissa.
3. Suikaloi kasvikset.
4. Sekoita makuliemi kanan paistolie-
mestä, ananaksen mehusta, soijakastik-
keesta ja limemehusta. 

5. Viipaloi valkosipuli ja chili ja silppua 
reilusti korianteria.
6. Kuumenna parila ja paista kasviksia 
ja riisiä seesamöljyn ja rypsiöljyn seok-
sessa. Lisää mukaan chiliä ja valkosipu-
lia ja mausta ja kostuta makuliemellä. 
Sekoita mukaan aivan lopuksi reilusti 
tuoretta korianteria.
7. Kuumenna kananpaloja ja ananas-
ta pannulla tai uunissa ja nostele riisin 
päälle. Riisistä saa tehtyä helposti myös 
kasvisversion, esimerkiksi korvaamalla 
kanan tofulla tai kasvispihveillä.

ESIVALMISTEET EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ:
• Riisin keitto ja kanan paisto uunissa. 
Tee samaan aikaan energian säästämi-
seksi.
• Kasvisten suikalointi
• Makuliemen sekoitus

12
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Palvelutukkurien omissa Patu- 
tuotteissa on monia herkkuja,
jotka on hinnoiteltu kannatta-
vaan lounastarjoiluun sopiviksi. 
Alla esittelyssä Patu-tuotevali-
koiman uutuuksia.

PATU VOISILMÄPULLA VIE 
KIELEN MENNESSÄÄN
Pehmeä ja kuohkea Patu voisilmäpulla 
maistuu kotona leivotulta ja sitä on vaikea 
vastustaa.

TUOTEUUTISET

KAVERIKSI
PATU-KASTIKE

Suosittu Patu 
Herkkukastike sopii mitä 
parhaiten hampurilaisten 
väliin. Se antaa sopivasti 
lisämakua ja raikkautta.

Testaa herkulliset 

Patu-burgersämpylät!

132573  
PATU AMERIKANHAMPURILAIS-
SÄMPYLÄ 45 X 75 G, PAKASTE
ME 1 LTK
EAN 6429810263605
L, M, VE

132574 
PATU MAESTRO BURGERSÄMPYLÄ 
48 X 70 G, PAKASTE
ME 1 LTK 
EAN 6412570006018
L, M, VE

132575  
PATU VOISILMÄPULLA 
45 X 80 G,  KYPSÄ PAKASTE
ME 1 LTK
EAN 6412570006001
L

NYT KAKSI  
MAHTAVAA 

PATUBURGER-
SÄMPYLÄÄ

Patu-tuoteperhe kasvaa 
kahdella maukkaalla 
burgersämpylällä. 

Kokeile kumpi on sinun 
suosikkisi!

116735
PATU HERKKUKASTIKE
8 X 970 ML
ME 8 PLL
EAN 6410840037014
L, G

Uutuus!

TARJOUSTUOTTEIDEN MERKIT: 

L – LAKTOOSITON   M – MAIDOTON     

G – GLUTEENITON K – KANANMUNATON  

VE – VEGAANINEN

S – SOIJATON  

VL – VÄHÄLAKTOOSINEN

Uutuudet!



  

130718 Arla Pro kermarahka   1 snk   21,95 snk  
laktoositon 5 kg    25,02 snk 
L, G, S, K 

104824 Arla Pro maitorahka 1 snk   13,55 snk
laktoositon 5 kg    15,45 snk 
L, G, S, K

104692 Arla Café maito laktoositon  12 tlk  21,70 1,59 tlk  
1 L UHT     1,81 tlk
L, G, S, K

131611 Arla Pro Kermajuusto 26 % viipale   6 kpl 54,38 7,95 kpl  
750 g   9,06 kpl
L, G, S, K

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

ARLA OY  ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

PATU TARJOUKSET

21,95 snk
alv 0 %

Arla Pro Kermarahka 5 kg 
laktoositon

132693 Fazer Omenamunkki 92 g 12 kpl/  11,63 0,85 kpl
L, UUTUUS! ltk  0,97 kpl 

114058 Fazer Berliininmunkki 115 g  12 kpl/  15,73 1,15 kpl
L, S ltk  1,31 kpl 

107425 Fazer Omar munkki 100 g 12 kpl/ 15,73 1,15 kpl
L, S  ltk   1,31 kpl

130135 Fazer Dumle munkki 106 g 12 kpl/ 15,73 1,15 kpl
L ltk  1,31 kpl  

FAZER LEIPOMOT OY  ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Fazer Omenamunkki 
12 x 92 g, L

0,85 kpl
alv 0 %

Uutuus!



 LANTMÄNNEN UNIBAKE 
FINLAND OY

 ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Myllyn Paras Runebergin 
levykakku gluteeniton 
2 kg, kypsä
G, L

39,95 kpl
alv 0 %

Patu
PALVELUTUKKURIT

 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Valio pehmeä maitorahka
5 kg laktoositon

19,25 snk
alv 0 %

VALIO OY
 ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

110079 Myllyn Paras Runebergin  1 kpl  39,95 kpl 
levykakku gluteeniton 2 kg    45,54 kpl
kypsä, G, L

104251 Myllyn Paras Runebergin 54 kpl 85,57 1,39 kpl 
torttu laktoositon 90 g    1,58 kpl
kypsä, L

116296 Myllyn Paras Laskiaispulla 16 kpl 26,45 1,45 kpl    
100 g, kypsä
L    1,65 kpl

132318 Vaasan Sydänsämpylä 60 kpl  26,93 0,39 kpl   
45 g    0,45 kpl
sulatus, L, VE

107630 Valio pehmeä maito 1 kpl  19,25 snk 
rahka 5 kg laktoositon    21,94 snk
L

132946 Valio rahkakreemitäyte 10 kg 1 kpl   48,90 snk 
laktoositon    55,75 snk
L

101692 Valio vaahtoutuva vanilja 10 kpl 75,81 6,65 prk  
kastike 9 % 1 l UHT laktoositon    7,58 prk
L

101776 Valio Fontal pizza 4 kpl  91,15 19,99 pss   
juusto e2,5 kg raaste    22,79 pss



100460 Felix laktoositon  1 snk  14,15 snk 
maustamaton tuorejuusto 1,5 kg    16,13 snk  
L, G, K

102708 Felix laktoositon ruohosipuli 1 snk   14,15 snk 
tuorejuusto 1,5 kg    16,13 snk
L, G, K

100463 Felix laktoositon valkosipuli 1 snk  14,15 snk
tuorejuusto 1,5 kg    16,13 snk
L, G, K

122358 Felix laktoositon pippuri 1 snk   14,15 snk
tuorejuusto 1,5 kg    16,13 snk
L, G, K

PATU TARJOUKSET
ORKLA SUOMI OY AB  ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Felix laktoositon 
maustamaton tuore-
juusto 1,5 kg
L, G, K

14,15 snk
alv 0 %

UNILEVER FINLAND OY  ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

The Vegetarian Butcher 
Crispy NoChicken Burger
20 x 90 g,
L, M, K, VE

1,13 kpl
alv 0 %

131625 The Vegetarian Butcher Crispy 1,8 kg 25,65  1,13/kpl  
NoChicken Burger 20 x 90 g    1,28 kpl
L, M, K, VE

127893 The Vegetarian Butcher Raw /  2,26 kg 35,34  1,55/kpl
NoBeef Burger 20 x113 g    1,77 kpl
L, M, K, VE

103145 Hellmann’s Sitrus Vinegretti 1 L 6 kpl 64,64   9,45 plo
L, G, M, S, K    10,77 plo

109398 Maizena Marja ja Hedelmä 4 kpl 109,21 23,95 pkt 
tärkkelys Tapioka 2 kg    27,30 pkt 
L, G, M, S, K, VE



punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Hätälä Silakkafile MSC 
5 kg, pakaste
L, M, S, K

5,99 kg
alv 0 %

 HÄTÄLÄ OY
 ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

Patu
PALVELUTUKKURIT

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

LÖFBERGS LILA AB
 ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

Löfbergs Professional 
Dark 80 g ja Professional 
Light 80 g

1,00 pss
alv 0 %

128499 Löfbergs Professional Dark 75 85,50 1,00 pss 
80 g, (Rainforest Alliance)   1,14 pss

127295 Löfbergs Professional Light 75 85,50 1,00 pss 
80 g, (Rainforest Alliance)   1,14 pss 

132955 Silakkafile MSC 5 kg 1 ltk 34,14 5,99 kg 
pakaste   6,83 kg
L, M, S, K

109354 Lohipyörykkä 5 kg 1 ltk 41,04  7,20 kg
kypsä pakaste    8,21 kg 
L, M, K
          
132894 Seiti annospala 5 kg / 150 g 1 ltk 53,29 9,35 kg
pakaste    10,66 kg
L, M, S, K 



132932 Atria Viljaporsaan Kassler  1 kpl  7,59 kg  
Miedosti Suolattu n. 2,8 kg,    8,65 kg
halkaistu, L, G 

131717 Atria Viljaporsaan Kassler  1 kpl  7,79 kg    
Tryffeli n. 2,8 kg halkaistu,   8,88  kg
L, G

119866 Atria Sikanauta 1 kpl 43,55  9,55 kg  
Karjalanpaisti 4 kg    10,89 kg 

132931 Atria Kanan Reisileike 1 kpl 26,33  7,70 kg
n. 130 g ThaibasilikaSitruuna    8,78 kg
ruoho 3 kg,  L, G

100368 Atria Coleslaw Salaatti 1 kpl 15,73 4,60 kg
3 kg     5,24 kg
L, G

102939 Kariniemen Kananpojan  1 kpl  2,99 kg
koipireisi marinoitu n. 4 kg    3,41 kg 
L, G, M, S, K 

124118 Kariniemen Kananpojan 1 kpl  7,45 kg
Koipireisi luuton nahalla miedosti    8,49 kg
suolattu n. 4 kg L, G, M, S, K 

103086 HKScan Pro Italianpizza 1 dno 14,67  4,29 kg
suikale 3 kg    4,89 kg
L, G, M, S, K

132944 HK Palvikalkkuna 1 kpl   7,75 kg  
viipaloitu 1 kg    8,83 kg
L, G, M, S, K 

125585 HK Murekemassa 2 kg  1 kpl 16,64 7,30 kg
L, G, M, S, K    8,32 kg

    

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

ATRIA SUOMI OY  ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

Atria Viljaporsaan Kassler
Miedosti Suolattu 
n. 2,8 kg, halkaistu
L, G

7,59 kg
alv 0 %

HKSCAN FINLAND OY  ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Kariniemen Kananpojan
koipireisi marinoitu
n. 4 kg
L, G, M, S, K

2,99 kg
alv 0 %

PATU TARJOUKSET



  
GB FOODS SUOMI OY  ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Touch of  Taste fondit 1 l
L, G, M, S, K

13,99 plo
alv 0 %

Patu
PALVELUTUKKURIT

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.

Naapurin maalaiskanan
patapala, maustamaton
n. 3 kg
L, G, M,S, K

8,25 kg
alv 0 %

 NAAPURIN MAALAISKANA OY
 ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

127722 Naapurin maalaiskanan 1 kpl  8,25 kg
patapala, maustamaton n. 3 kg    9,40 kg
L, G, M, S, K

113282 Naapurin Maalaiskana  1 kpl  9,99 kg 
rintafilee  n.150 g maustamaton    11,39 kg
n. 3 kg, L, G, M, S, K

113281 Naapurin Maalaiskana  1 kpl  7,55 kg   
paistileike, yrttiöljy n. 2 kg    8,61 kg 
L, G, M, S, K

102610 Touch of Taste Ruskea  6 plo 95,69 13,99 plo 
vasikanfondi 1 l    15,95 plo 
L, G, M, K, S

102619 Touch of Taste Kasvisfondi 1 l 6 plo 95,69  13,99 plo  
L, G, M, K, S    15,95 plo

102606 Touch of Taste Kalafondi 1 l 6 plo 95,69  13,99 plo  
L, G, M, K, S    15,95 plo



113939 Snellman Maatiais 1 kpl  9,25 kg 
possun ylikypsä kassler n. 2,8 kg     10,55 kg
L, G, M, S, K
 
113916 Snellman Maatiais  1 pl  9,95 kg
possunposkiliha, ylikypsä n. 2 kg    11,34 kg
L, G, M, S, K
 
130239 Snellman Ylikypsä  1 kpl   14,55 kg  
Hanger Steak n. 2 kg   16,59 kg  
L, G, M, S, K  
    

SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY
 ME hinta/ME  hinta/ 

  (sis. alv) yksikkö 

Snellman Maatiaispossun
ylikypsä kassler n. 2,8 kg
L, G, M, S, K

9,25 kg
alv 0 %

PATU TARJOUKSET

Flora Professional on maidoton, ilmastoystävällinen, 
vegaaninen ja sillä on sydänmerkki.

Lisää inspiroivaa sisältöä vihreämpään ruoanlaittoon löydät osoitteesta www.upfieldprofessional.fi

Flora Professional Maidoton 70% ME-koodi

12 x 600 g 

16 x 400 g 

1 x 2,5 kg 

annos 200 x 10 g

Fantastinen maku,  
josta jokainen voi nauttia

punaiset hinnat alv 0 %. mustat hinnat sisältävät alv:n.
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Paulig and Santa Maria are both parts of the Paulig PRO offering, which helps professionals to create flavourful, 

sekoitus pehmeän maitosuklaisilla vivahteilla. Se on kehitetty tarjoamaan 

pehmeän tummapaahtoisen makuelämyksen olematta hapokas. Harmo

nisen ja pehmeän makuinen kahvi on paahdettu Rainforest Alliance- 

sertifioiduista pavuista. Paahtoaste 3 – keskitumma. 

Juhla Mokka. Tekijöiden kahvi.

Oy Paulig Finland Ab   
+358 (0)20 737 0007   professional.fi@paulig.com   pauligpro.com

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 450G PAPU 8  450G

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 300G PKJ 18  300G

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 125G HJ 36  125G

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 100G HJ 44  100G



Paulig and Santa Maria are both parts of the Paulig PRO offering, which helps professionals to create flavourful,  
sustainable and successful businesses.

Valitse uusi samettisen pehmeä tummapaahto

Yllättävän 
pehmeä

Juhla Mokka Samettinen on hurmaava, keskitummapaahtoinen kahvi-

sekoitus pehmeän maitosuklaisilla vivahteilla. Se on kehitetty tarjoamaan 

pehmeän tummapaahtoisen makuelämyksen olematta hapokas. Harmo-

nisen ja pehmeän makuinen kahvi on paahdettu Rainforest Alliance- 

sertifioiduista pavuista. Paahtoaste 3 – keskitumma. 

Juhla Mokka. Tekijöiden kahvi.

Oy Paulig Finland Ab   
+358 (0)20 737 0007   professional.fi@paulig.com   pauligpro.com

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 450G PAPU 8 x 450G

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 300G PKJ 18 x 300G

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 125G HJ 36 x 125G

JUHLA MOKKA SAMETTINEN 100G HJ 44 x 100G



Käyttövalmis ja laktoositon Valio  

rahkakreemitäyte sopii hyvin  

pääsiäisen paistettaviin leivonnaisiin.

Uutuustäyte 
 pääsiäisen  
leivontaan

Valio rahkakreemitäyte  
10 kg laktoositon  

EAN 6408430873425

Kysy lisää tukusta 

valio.fi





SUOMEN PALVELUTUKKURIT OY   Äyritie 8 E, 01510 VANTAA   
puh. 010 338 7820   www.palvelutukkurit.fi

Me Palvelutukkureilla olemme aina toimineet niin, että asiakas on 
palvelumme keskiössä. Lähiruoka ja alueellinen työllistäminen ovat meille 

aidosti sydämen asioita. Kiteytimme ajattelumme kulmakivet 
Patun teeseiksi. Tällaisia ovat Palvelutukkurit:

Lounasasiakkaan valinta
Moni Suomen parhaista lounasravin-
toloista on valinnut meidät kumppa-
nikseen. Menestyvät asiakkaamme pai-
nottavat ostojen merkitystä talou del li-
sesti kannattavassa lounasruokai lus sa.
Sopimuksen ja hinnoittelun pitää olla 
kohdillaan.

Kumppani kasvussa
Yhteistyö ei perustu pelkästään hinta-
exceleihin, vaan siinä on syvempiä 
ulottuvuuksia. Kun hankintasopimuk-
sen keskittää meille, syntyy luonnolli-
sesti keskittämisetuja. Meillä on ym-
märrystä asiakkaiden liiketoiminnas-
ta yksityisellä ja julkisella sektorilla, 
teollisuudessa ja kaupassa. Yhteispe-
lissä on kasvun voima.

Lähiruoka
Tuomme alueiden laadukkaimman lä- 
 hi ruoan asiakkaillemme ja tuemme 
tuottajia. Ainutlaatuinen vahvuutemme 
on siinä, että tänään pilkotut kasvikset 
ja kuoritut juurekset ovat asiakkaidem-
me pöydissä jo seu raavana päivänä. 
Tämän mahdollistaa tiivis yhteistyö 
pai kallisten tuottajien kanssa. 

Aidosti alueellinen
Paikallinen tukku tuntee oman alueen-
sa ja palvelee optimaalisesti. Tuoreus 
säilyy ja hävikki pienenee nopeissa 
toimituksissa. Palvelumme kattaa koko
Suomen saaristosta aina maan poh-
joisimpia osia myöten. Työllistämme 
pai kallisesti ja sitoudumme alueelli-
seen elinkeinotoimintaan. 

Yrittäjähenkisyys
Yhteistyö kotimaisen perheyrityksen 
kanssa kiinnostaa. Palvelutukkurien 
ketjun kautta keskitämme ostojamme 
ja voimme tarjota asiakkaillemme 
ketjumme yhteisiä kampanjatuottei-
ta. Lisäksi räätälöimme asiakkaillem-
me juuri heille sopivan tuotevalikoi-
man ja toimitukset.

Laaja valikoima
Tuotevalikoimamme on monipuolinen. 
Asiakas saa halutessaan yhdellä toi -
mituksella kaikki tarvitsemansa tuot-
teet, mikä helpottaa varastonhallin-
taa. Tilauksesta myös erikoisempia 
tuotteita. Nettikauppa palvelee kel-
lon ympäri ja asiakas pystyy tarkas-
telemaan tilaushistoriaansa vaivatto-
masti. 

Hyvä ja joustava palvelu 
Asiakas on palvelumme keskipistees-
sä. Vaikka yhä enemmän tilataan 
digitaalisesti, meiltä saat aina pal-
velua myös puhelimitse. Annamme 
vinkkejä ja ideoita vaikka lounas-
listan suunnittelussa. Autamme tuot-
toisamman toiminnan luomisessa. 
Nopeat ja joustavat toimitukset ovat 
meidän aito ja kiitetty palvelulupauk-
semme.

Patu
PALVELUTUKKURIT

Oman alueesi Patu-tukun löydät palvelutukkurit.fi

PATU TEESIT.


