RESEPTIVINKKEJÄ
KALAMURUISTA

KAKSI UUTTA SUOMALAISTA
VAIHTOEHTOA TONNIKALALLE
Uudet herkulliset, suomalaiset tuotteet – kalamuru ja kirjolohimuru - ovat monikäyttöinen ja vastuullinen valinta
ja hyvä vaihtoehto esimerkiksi tonnikalalle. Kalamurussa
käytetään silakkaa, särkeä sekä/tai lahnaa. Kirjolohimuru
on 100 % kirjolohta. Kaikki käyttämämme raaka-aineet
ovat jäljitettäviä.

Kala tulee meille massana ja jauhamme sen itse. Kalamurut paistetaan valurautapannulla, tämän jälkeen ne
jäähdytetään nopeasti ja pakastetaan välittömästi. Näin
tuotteiden tuoreus ja laatu taataan aina ruokalijan lautaselle saakka.

8251 KIRJOLOHIMURU KYPSÄ

8250 KALAMURU KYPSÄ

Kypsä. Pakaste.
3 x 1,5 kg = 4,5 kg

Särki/lahna-silakka.
Kypsä. Pakaste.
3 x 1,5 kg = 4,5 kg

Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss, kasvatettu
Suomessa), perunakuitu, suola, rypsiöljy.
100 g tuotetta kohti käytetty 110 g kalaa.
GLUTEENITON. MAIDOTON.
LAKTOOSITON. EI SISÄLLÄ
KANANMUNAA.
Valio Aimo
Kespro
Metro Wihuri
PATU

8081907
21847975
EAN-koodi
131699

Silakka (Clupea harengus membras, pyydetty rysällä, troolilla tai verkolla Saaristomerestä), särki (Rutilus rutilus,pyydetty
nuotalla, rysällä Lappajärvestä, Lestijärvestä,
Oulunjärvestä tai Saaristomerestä) / lahna
(Abramis brama, pyydetty verkolla tai sulkupyydyksellä Oulujärvestä tai Sapsojärvestä)],
perunakuitu, rypsiöljy.
100 g tuotetta kohti käytetty 102 g kalaa.

GLUTEENITON. MAIDOTON.
LAKTOOSITON. EI SISÄLLÄ
KANANMUNAA.
Valio Aimo
Kespro
Meira Nova
Metro Wihuri
PATU

KOKKIEN TEKEMÄÄ RUOKAA
VUODESTA 1998
Lagerbladin tarina sai alkunsa vuonna 1998 Helsingin Tukkutorilla kahden
keittiömestarin unelmasta. Perinteitä vaalien ja raaka-aineita kunnioittaen olemme valmistaneet jo lähes 25 vuotta suussa sulavaa ruokaa hotellien ja ravintoloiden vaativiin tarpeisiin.
Aluksi oli vain kahden keittiömestarin unelma hyvästä ruoasta – kuluineina vuosina tuosta unelmasta on kasvanut monipuolinen ruokatalo. Tänä
päivänä työllistämme jo noin 35 ammattilaista, jotka ovat tekemässä tuotteitamme ja palvelemassa asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.
Pihvit, pyörykät ja piirakat eivät suotta nauti ”vanhan hyvän ajan” laatustatuksesta, ne valmistetaan rakkaudella ja ajatuksella; aidoista raakaaineista huolella ja lopputulos puhuu puolestaan.

8078434
21790883
1006903
EAN-koodi
128571

W WF KALAOPAS
Monet kalakannat voivat huonosti ja liikakalastus on
suuri uhka. Maailmanlaajuisesti noin 90 % kaikista
kaupallisista kalakannoista on ylikalastettu tai kalastettu
äärirajoilleen.
WWF:n Kalaopas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen
liikennevaloin. Oppaassa kalalajit, jotka ovat Suomessa tarjolla olevia ruokakaloja, on luokiteltu vihreälle,
keltaiselle tai punaiselle listalle. Vihreän listan kaloja
kannattaa suosia, keltaisella merkittyjä lajeja ostaa harkiten ja punaisen valon saaneita välttää. Oppaan suosi-

tukset määräytyvät kalakantojen tilan ja pyyntitapojen
kestävyyden mukaan. Kasvatetun kalan osalta oppaan
suosituksissa
huomioidaan ympäristölle aiheutuvat vaikutukset.
Lagerblad Foodsin kaikilla kalatuotteilla on vihreä
liikennevalo!

Lähde: WWF kalaopas

LAGERBLAD FOODSIN TUOTTEILLE
ENSIMMÄISET SYDÄNMERKIT
Kehitämme jatkuvasti laadukkaita ja herkullisen makuisia tuotteita ja otamme
tuotekehityksessä huomioon myös terveellisyysnäkökohdat. Kiinnitämme huomiota rasvan hyvään laatuun sekä suolan ja sokerin maltilliseen määrään, jotka
ovat myös Sydänliiton myöntämän Sydänmerkin keskeiset kriteerit. Nyt olemme
saaneet tuotevalikoimaamme ensimmäiset Sydänmerkki-tuotteet.
Sydänmerkki on EU:ssa rekisteröity ravitsemusväite ja se on ainoa symboli Suomessa, joka kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Se osoittaa, että kyseinen tuote on terveyden kannalta parempi vaihtoehto omassa tuoteryhmässään. Valitsemalla Sydänmerkki-tuotteita teet keittiössäsi terveyden kannalta
järkeviä valintoja.

ESITTELYSSÄ MEIDÄN ENSIMMÄISET
SYDÄNMERKKI-TUOTTEET!
8250 KALAMURU KYPSÄ
GLUTEENITON. MAIDOTON. LAKTOOSITON.
EI SISÄLLÄ KANANMUNAA.

8222 KIRJOLOHIPYÖRYKKÄ
15 G

8214 KIRJOLOHIPORKKANAPYÖRYKKÄ 16 G

7601 POSSU-JUURESPIHVI
40 G

4086 MUSTAPAPUBURGERIPIHVI 120 G

Kypsä. Pakaste.
n. 400 kpl x 15 g = 6,0 kg

Kypsä. Pakaste.
n. 375 kpl x 16 g = 6,0 kg

Kypsä. Pakaste.
n. 150 kpl x 40 g = 6,0 kg

Kypsä. Pakaste.
n. 40 kpl x 120 g = 4,8 kg

GLUTEENITON. MAIDOTON.
LAKTOOSITON.
EI SISÄLLÄ KANANMUNAA.
KUITUPITOINEN.

GLUTEENITON. MAIDOTON.
LAKTOOSITON.

GLUTEENITON. MAIDOTON.
LAKTOOSITON.

GLUTEENITON. MAIDOTON.
LAKTOOSITON. SISÄLTÄÄ KAURAA.
EI SISÄLLÄ KANANMUNAA.
KUITUPITOINEN. VEGAANINEN.

Valio Aimo
Kespro
PATU

Valio Aimo
Kespro
Meira Nova
Chipsters-Baron’s Food
PATU

Kespro
Meira Nova
Chipsters-Baron’s Food
PATU

21685558 Valio Aimo
1026071 Kespro
8222
PATU
108943

8045723
21306821
100599

8048258
21150461
103865

8065325
21592864
1059642
4086
113341

YHTEISTYÖLLÄ ONNISTUEN
KALAMURUN TARINA
Suunnitellessamme koulu -ja päiväkotiasiakkaiden
ruokalistoja törmäsimme usein siihen, että sopivia
kalaruokareseptejä ei tahdo olla riittävästi. Nykyajan
lapsille ja nuorille eivät oikein maistu kalapalat kastikkeessa, ja joka viikko ei ruokalistalla voi olla kappaletuotettakaan. Lapsille ja nuorille kala maistuu
parhaiten keitossa, kiusauksessa, pastavuoassa sekä
pihveissä ja pyöryköissä. Palmian vastuullisuustavoitteisiin kirjattiin, että edistämme kotimaisen järvikalan
käyttöä ruokalistalla. Sama tavoite on ollut monella
kunnallakin, kun ne ovat kilpailuttaneet ruokapalveluita. Eli ruokalistalle halutaan kotimaisesta järvikalasta valmistettuja ruokia ja vähemmän tuontikalaa.

kypsästä, ruonlaittoon soveltuvasta kalaraaka-aineesta – vaikkapa jonkinlaisesta lastusta tai vastaavasta.
Keskustelumme aikana Timo luetteli erilaisia vaihtoehtoja, ja siinä samalla syntyi idea paistetusta, jauhetusta kalasta eli kalamurusta. Kaloiksi valikoituivat silakka & särki, ja me kutsumme kalamurua särkikseksi.
Olemme tehneet kalamurusta tortillatäytettä, pizzaa,
pastavuokaa ja senioreille myös vanhan ajan silakkalaatikkoa. Kalamurusta saa valmistettua monenlaisia
ruokia edullisesti.

Aloin systemaattisesti kartoittamaan markkinoilla
olevia raaka-aineita, jotka soveltuisivat meidän reseptiikkaan ja tuotantotapoihin. Uudenlaisia kalaraaka-aineita oli vähän tarjolla; lähinnä järvikalaa säilykkeinä
tai massoina. Otin yhteyttä Lagerblad Foodsin Timo
Luotoseen ja esitin hänelle toiveeni uudenlaisesta

Kehitysjohtaja
Palmia Foods
Palmia Oy

Maarit Lunkka

– UUDET IDEAT ASIAKKAILTA
TARINAA PINAATTILETUN TAKAA
Olemme pidempään etsineet elintarvikeyritystä, joka
pystyisi valmistamaan vegaanisia ja gluteenittomia
pinaattiohukaisia ilman kauraa. Lohjan kaupungin linjaus erityisruokavalioissa on, että emme käytä keliaakikolle lainkaan kauraa.
Tiesimme, että teollisuudella oli tarjolla tämän tyyppinen ohukainen, mutta tuotteen koostumus ei vastannut meidän odotuksiamme. Kun meille sopivaa tuotetta ei löytynyt päädyimme käyttämään korvaavaa
tuotetta, joista saimme asiakkailta paljon negatiivista
palautetta.

Kaura korvattiin hampulla ja lettu oli jo ensimmäisessä koemaistelussa rakenteeltaan hyvä, mutta se maistui likaa hampulle. Pyysimme vähentämään hampun
määrää, koska proteiinin määrä pysyi silti hyvänä.
Pilotointi uudelle pinaattiletulle tehtiin helmikuussa
2021. Tuote sai hyvän vastaanoton ja positiivista palautetta - ja mikä parasta, tuotteen hinta pysyi samalla
tasolla edeltäjänsä kanssa. Tuote otettiin heti käyttöön, ja olemme olleet siihen tyytyväisiä.

Lagerblad Foodsilla oli tuotevalikoimassa muuten
sopiva tuote, mutta se sisälsi kauraa. Olin yhteydessä heihin lokakuussa 2020 ja kysyin, pystyisivätkö he
jatkojalostamaan heidän muuten meille sopivaa pinaattilettua niin, että kaura korvattaisiin jollain muulla tuotteella. Timo Luotonen otti mielellään haasteen
vastaan! Tästä alkoi uuden tuotteen kehitystyö.

Lohjan kaupungin
ruokapalvelun sovellusasiantuntija

Olimme matkan varrella melko skeptisiä uudesta
tuotteesta, sillä olemme valmistaneet meidän omassa
tuotannossa massaa, joka vastasi kaikkia kriteereitä.
Lopputulos oli se, että itse tehdyn tuotteen prosessi
vei yhden ihmisen työaikaa pari päivää. Tuotteen kehitys Lagerbladilla tapahtui kuitenkin yllättävän nopeasti. Jo kuukauden kuluttua Timo Luotosella oli
antaa meille näyte tulevasta tuotteesta.

Sami Kukkasjärvi

Lohjan
kaupunki
valmistaa noin
10 000 ateriaa
päivittäin.

KIRJOLOHIMURURÖRA
(1 KG) L, G
RAAKA-AINEET:
Lagerblad Foods Kirjolohimuru,
tuotekoodi: 8251
Majoneesi
Smetana, laktoositon
Punasipulikuutio
Tilli,
Sitruunamehu
Suola
Mustapippuri rouhittu

VALMISTUSOHJEET:

0,500 kg
0,191 kg
0,191 kg
0,090 kg
0,020 kg
0,006 kg
0,002 kg
0,0006 kg

- Vatkaa smetana kuohkeaksi.
- Sekoita majoneesi ja smetana keskenään.
- Lisää sekoittaen kalamuru, punasipuli, tilli ja
sitruunamehu.
- Mausta suolalla ja mustapippurilla.

Suositus: ota kalamuru vuorokausi ennen käyttöä
kylmiöön sulamaan.

Koko reseptin
suuntaa antava
hinta 1 kg
8,52 alv. 0 %

KALAMURU-CURRYKASTIKE
(1 KG) L, G
RAAKA-AINEET:
Lagerblad Foods Kalamuru,
tuotekoodi: 8250
Rypsiöljy
Sipulikuutio, pakaste
Kukkakaalinuppu, pakaste
Vihreä herne, pakaste
Tomaattimurska
Ruokakerma, laktoositon
Kookosmaito
Curry
Suola

VALMISTUSOHJEET:

0,100 kg
0,015 kg
0,145 kg
0,145 kg
0,090 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,095 kg
0,005 kg
0,005 kg

Suositus: ota kalamuru vuorokausi ennen käyttöä
kylmiöön sulamaan.

Koko reseptin
suuntaa antava
hinta 1 kg
4,17 alv. 0 %

- Lämmitä öljy kattilassa/padassa.
- Lisää sipuli ja kuullota hetken.
- Lisää kukkakaali sekä herneet ja sekoita
huolellisesti.
- Lisää tomaattimurska, ruokakerma ja kookosmaito.
- Mausta currylla ja suolalla ja anna hautua noin
15 minuuttia.
- Lopuksi lisää kalamuru ja anna vielä hautua
noin 5 minuuttia.

KALAMURU-PERUNAKIUSAUS
(1/1 GN-VUOKA, 5,367 KG) L, G
RAAKA-AINEET:

VALMISTUSOHJEET:

Lagerblad Foods Kalamuru,
tuotekoodi: 8250
Kypsä suikaleperuna
Sipulikuutio, pakaste
Purjoviipale, pakaste
Punainen Paprikakuutio, pakaste
Ruokakerma, laktoositon
Tomaattipyree
Tillisilppu, pakaste
Sitruunapippuri
Valkopippuri
Suola

- Voitele GN-vuoka vuokaspraylla.
- Laita GN-vuokaan puolet perunasuikaleista.
- Levitä kalamuru, sipuli ja purjo perunoiden päälle.
- Lisää loput perunat päälle.
- Laita paprikakuutiot päällimmäiseksi.
- Valmista liemi sekoittamalla ruokakerman joukkoon
tomaattipyree, tillisilppu, pippurit ja suola.
- Kaada liemi vuokaan tasaisesti.
- Paista yhdistelmätoiminnolla 150 astetta
noin 45 minuuttia.

0,500 kg
3,000 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,250 kg
1,000 kg
0,150 kg
0,030 kg
0,006 kg
0,001 kg
0,030 kg

Suositus: ota kalamuru vuorokausi ennen käyttöä
kylmiöön sulamaan.

Koko reseptin
suuntaa antava hinta
1/1 gn – vuoka
5,37 kg
19,95 alv 0 %

KALAMURUPIZZA
(1 KPL GN-PELTI) L
RAAKA-AINEET:

PUNASIPULIN MARINOINTI:

Lagerblad Foods Kalamuru,
tuotekoodi: 8250
Valmis GN: mitoitettu esipaistettu
pizzapohja
Valmis Pizzakastike
Juustoraaste
Viipaloituja mustia oliiveja
Kirsikkatomaatteja
Kuorittua ja viipaloitua punasipulia
Sitruunamehua
Rypsiöljyä
Sokeria
Rucolaa
Suolaa
Mustapippuria

- Laita punasipuliviipaleet kulhoon. Sekoita yhdessä
sitruunamehun ja oliiviöljyn kanssa.
- Lisää joukkoon sokeri ja mausta suolalla ja rouhitulla
mustapippurilla.
- Anna tekeytyä jääkaapissa muutaman tunnin.

0,150 kg
1 kpl
0,200 kg
0,300 kg
0,150 kg
0,200 kg
0,200 kg
0,015 kg
0,020 kg
0,010 kg
0,010 kg

Suositus: ota kalamuru vuorokausi ennen käyttöä
kylmiöön sulamaan.

PIZZAN VALMISTUS:
- Laita valmis pizzataikinalevy uunipellille
leivinpaperin päälle.
- Levitä pizzapohjan päälle pizzakastiketta ja
juustoraaste.
- Halkaise kirsikkatomaatit ja levittele niitä yhdessä
oliiviviipaleiden kanssa pizzan päälle.
- Lopuksi levittele kalamurua pizzaan päällimmäiseksi.
- Paista 180 asteisessa uunissa noin 10–15 minuuttia.
- Viimeistele lopuksi pizza rucolalla ja marinoidulla
punasipulilla.

Koko reseptin
suuntaa antava hinta
hinta 1/1 gn – pelti
9,86 alv. 0 %

KALAMURU LASAGNETTE
( 1/1 GN 5,5KG ) L, G
RAAKA-AINEET:

VALMISTUSOHJEET:

Lagerblad Foods Kalamuru,
tuotekoodi: 8250
Lagerblad Foods Kirjolohimuru
tuotekoodi: 8251
Rypsiöljy
Sipulikuutio, pakaste
Valkosipulimurska
Porkkanasuikale, pakaste
Tomaattimurska
Tomaattipyree
Vesi
Tomaattimehu
Sokeri
Suola
Mustapippuri rouhittu
Oregano
Basilika, kuivattu

0,280 kg
0,048 kg
0,200 kg
0,008 kg
0,300 kg
1,600 kg
0,118 kg
0,520 kg
0,500 kg
0,016 kg
0,024 kg
0,004 kg
0,004 kg
0,008 kg

- Lämmitä öljy kattilassa/padassa.
- Lisää sipuli ja valkosipuli ja kuullota hetken.
- Lisää porkkana ja sekoita huolellisesti.
- Lisää tomaattimurska, tomaattipyree, vesi ja
tomaattimehu.
- Mausta sokerilla, suolalla, mustapippurilla, oreganolla
sekä basilikalla ja anna hautua noin 15 minuuttia.
- Lopuksi lisää kala- ja kirjolohimuru ja anna vielä
hautua noin 5 minuuttia.
- Kaada voideltuun GN-vuokaan, sekoita sekaan
lasagnette pasta ja kaada päälle juustokastiketta.
- Kypsennä 160C uunissa n. 1 tunti ja anna vetäytyä
15 min ennen tarjoilua.

Lasagnette pasta
Juustokastike

0,800
0,700

0,280 kg

Suositus: ota kala- ja kirjolohimuru vuorokausi ennen
käyttöä kylmiöön sulamaan

Koko reseptin
suuntaa antava hinta
1/1 gn-vuoka
5,5 kg
19,12 alv. 0 %

KALAMURU-TORTILLATÄYTE
KKALAMURU-PERUNAKIUSAUS
(1 KG) L,5,367
G, M KG) L, G
(1/1 GN-VUOKA,
RAAKA-AINEET:
RAAKA-AINEET:

VALMISTUSOHJEET:
VALMISTUSOHJEET:

Lagerblad Foods
Lagerblad
FoodsKirjolohimuru,
Kalamuru,
tuotekoodi:
0,125 kg
kg
tuotekoodi: 8251
8250
0,500
Rypsiöljy
0,025
kg
JEPO kypsä suikaleperuna
3,000 kg
Sipulikuutio, pakaste
0,166 kg
Sipulikuutio, pakaste
0,200 kg
Paprikakuutio, pakaste
0,165 kg
Purjoviipale, pakaste
0,200 kg
Maissijyvä, pakaste
0,083 kg
Punainen
Paprikakuutio, pakaste
0,250
Tomaattimurska
0,415 kg
kg
Ruokakerma,
laktoositon
1,000
Santa Maria taco spice mix
0,017 kg
kg
Tomaattipyree
0,150
Suola
0,004kg
kg
Tillisilppu,
pakaste
0,030
kgkg
Mustapippuri
rouhittu
0,0008
Sitruunapippuri
0,006 kg
Suositus: ota kalamuru vuorokausi ennen käyttöä
kylValkopippuri
0,001
kg
miöön sulamaan.
Suola
0,030 kg

Lämmitä
öljy kattilassa/padassa.
-- Voitele
GN-vuoka
vuokaspraylla
-- Laita
LisääGN-vuokaan
sipuli ja kuullota
hetken.
puolet
perunasuikaleista.
-- Levitä
Lisää paprika
sekä
maissijyvät
sekoita huolellisesti.
kalamuru, sipuli ja purjoja
perunoiden
päälle.
Lisää loput
tomaattimurska.
-- Lisää
perunat päälle.
Mausta
Santa Maria taco
spice mixillä, suolalla sekä
-- Laita
paprikakuutiot
päällimmäiseksi.
mustapippurilla
ja
anna
hautua
noin 15 minuuttia.
- Valmista liemi sekoittamalla ruokakerman
joukkoon
- tomaattipyree,
Lopuksi lisää kirjolohimuru
ja
anna
hautua
tillisilppu, pippurit javielä
suola.
noin 5liemi
minuuttia.
- Kaada
vuokaan tasaisesti.
- Paista yhdistelmätoiminnolla 150 astetta
TARJOILUVINKKI:
noin 45 minuuttia

Suositus: ota kalamuru vuorokausi ennen käyttöä
kylmiöön sulamaan.

Koko reseptin
suuntaa antava
hinta 1 kg
2,98 alv. 0 %

- Laita tortillalettuun kalamuru-tortillatäytettä,
valmista salsaa, salaattia sekä ranskan kermaa ja kääri
tortillalettu.
- Kalamuru-tortillatäyte sopii myös syötäväksi riisin
kanssa

Timo Luotonen

Tanja Eloranta

Nicklas Grundström

Johtaja
Tuotekehitys & Kumppanuus
Keittiömestari
+358 41 516 1422
timo.luotonen@lagerbladfoods.fi

Etelä- ja Lounais-Suomi
Myyntipäällikkö
+358 50 573 5169
tanja.eloranta@lagerbladfoods.fi

Etelä- ja Kaakkois-Suomi
Avainasiakaspäällikkö, Keittiömestari
Myynti & tuotekehitys
+358 40 575 3727
nicklas.grundstrom@lagerbladfoods.fi

Jaana Lindström

Mika Kiviniemi

Toni Skog

Pirkanmaa, Pohjanmaa,
Keski- ja Itä-Suomi
Aluepäällikkö
+358 50 544 7818
jaana.lindstrom@lagerbladfoods.fi

Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa,
Kainuu
Avainasiakaspäällikkö, Keittiömestari
+358 45 357 5750
mika.kiviniemi@lagerbladfoods.fi

Tuotekehitys, Keittiömestari
+358 50 464 1719
toni.skog@lagerbladfoods.fi

Lagerblad Foods Oy

Tilaukset:

lagerbladfoods.fi

Hermannin Rantatie 20
00580 HELSINKI
+358 10 832 7000

myynti@lagerbladfoods.fi

Heidi Lerche
Myynti & Markkinointi
+358 40 130 7272
heidi.lerche@lagerbladfoods.fi

