ΜΕΛΩΜΕΝΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΥΛΙΚΑ
2,5kg (περίπου) παντσέτα ολόκληρη Μ/Δ, A/O
30g Kαρύκευµα Ήπειρος Κωδ 42210 CL
300g Γέµιση χριστουγεννιάτικη Κωδ 55015-3
150g Country spare ribs Κωδ 50624
150g Πικάντικο κεφαλοτύρι

MEATROPOLIS NEWS
Η παρουσίαση της Provil
στη MEAT DAYS 2015
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι επαγγελματίες του
κλάδου την παρουσίαση της Provil με θέμα "Η ορθολογική
διαχείριση του κρέατος & τα οικονομικά οφέλη" που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της
έκθεσης MEAT DAYS 2015. Για τη πρώτη και κύρια ενότητα της
παρουσίασης, που αφορούσε την κοπή και διαχείριση τους
κρέατος, κλήθηκε από την Γαλλία, ένας από τους πιο γνωστούς
και εξειδικευμένους κρεοπώλες της χώρας, ο πασίγνωστος και
βραβευμένος Eric Leboeuf, που επιδόθηκε με ιδιαίτερη
δεξιοτεχνία και μαεστρία στο ειδικό καθάρισμα και την κοπή
κομματιών γαλλικού μοσχαριού.

Στη συνέχεια, παρουσίασε γαλλικά παρασκευάσματα και μαζί με
τον chef της Provil κ. Φώτη Πλατέλλα, ανέδειξαν τρόπους
και εφαρμογές για την καλύτερη διαχείριση του κρέατος.
Στο τρίτο κομμάτι της παρουσίασης, ο τεχνολόγος τροφίμων
κ. Γιώργος Βογιάννου, μίλησε για τα οικονομικά οφέλη της
ορθολογικής διαχείρισης και επεκτάθηκε στη προστιθέμενη
αξία του κρέατος.
Το γεγονός στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και το ενδιαφέρον του
κόσμου ήταν μεγάλο. Η όλη παρουσίαση έκλεισε με το ψήσιμο
των παρασκευασμάτων σε ένα μοναδικό γεύμα με γεύση και
άρωμα Provil, προς τιμή των καλεσμένων.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Χαράζουµε µε ένα µαχαίρι ελαφρά την παντσέτα από την εσωτερική πλευρά.
2. Καρυκεύουµε µε το Καρύκευµα Ήπειρος σε όλη την επιφάνεια.
3. Απλώνουµε κατά µήκος της µιας άκρης τη Γέµιση Χριστουγεννιάτικη
και έπειτα τοποθετούµε το κεφαλοτύρι σε µπαστούνια.
4. Τυλίγουµε σε ρολό και δένουµε σε 3-4 σηµεία σφιχτά µε σπάγκο.
5. Κάνουµε παράλληλες τοµές στο δέρµα µε το µαχαίρι
και µαρινάρουµε µε Country spare ribs περιµετρικά µε ένα πινέλο σιλικόνης.

Οδηγίες για τον καταναλωτή.
Τοποθετούµε σε αντικολλητικό ταψί µε λίγο λευκό κρασί και ψήνουµε
στους 160 οC για 3 ώρες µέχρι να γίνει εξωτερικά τραγανή κρουστά.

Τις συνταγές επιµελήθηκε ο R&D Chef της Provil κ. Φώτης Πλατέλλας
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑΚΙΑ
ΥΛΙΚΑ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΥΛΙΚΑ

700g κιµάς µοσχαρίσιος
300g κιµάς χοιρινός
125g Combi πολίτικο Κωδ 45515
150g Πανάρισµα πολύχρωµο Κωδ 40076
250ml νερό
20ml λάδι
Ντοµατίνια
500g φύλλο κουρού

ΥΛΙΚΑ

1kg γαλοπούλα φιλέτο
5-6 κοµµάτια χοιρινή σκέπη
300g Γέµιση Eορταστική Κωδ 55608
60g Μαρινάτα Gold Κωδ 50623
50ml νερό
Πορτοκάλι φιλέτο
Αµύγδαλο φιλέτο
Λίγο ginger

1kg κόντρα µοσχάρι
200g Γέµιση χριστουγεννιάτικη Κωδ 55015-3
50g Μαρινάτα σχάρας Κωδ 50605 CL
150g Μανιτάρια
3-4 φέτες µπέικον
Μαϊντανός
Κεφαλοτύρι τριµµένο
300g σφολιάτα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ρίχνουµε το Combi πολίτικο σε µπασίνα.
Προσθέτουµε το νερό για να ενυδατωθούν τα υλικά
και έπειτα ρίχνουµε το λάδι, τον κιµά και ζυµώνουµε καλά.
2. Βρέχουµε ελαφρώς τη σφολιάτα και πανάρουµε
τη µία της πλευρά µε το Πανάρισµα πολύχρωµο.
3. Κόβουµε τη σφολιάτα σε τρίγωνα κοµµάτια και στην επιφάνεια
που δεν έχουµε πανάρει, απλώνουµε κιµά πάχους περίπου
ενός εκατοστού.
4. Τυλίγουµε έτσι ώστε να φτάνει η µία γωνιά στο κέντρο απ' το
ρολάκι και µε κοφτερό µαχαίρι κόβουµε σε δύο κοµµάτια.
5. Τοποθετούµε στο δισκάκι µε τη µύτη προς τα πάνω σαν δεντράκια
και γαρνίρουµε στην κορυφή µε ντοµατίνια ή φραγκοστάφυλα.

ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΝΤΡΑ WELLINGTON

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οδηγίες για τον καταναλωτή.
Τοποθετούµε σε ταψί µε λαδόκολλα ψήνουµε
στους 180 οC για 25λεπτά.

1. Kόβουµε το φιλέτο γαλοπούλας σε πολύ λεπτές φέτες.
2. Αναµιγνύουµε σε ένα σκεύος την Γέµιση Eορταστική,
το πορτοκάλι το ginger, το αµύγδαλο και το νερό.
3. Απλώνουµε στον πάγκο τις φέτες γαλοπούλας και
µε ένα κουτάλι γεµίζουµε µε 2-3 κουταλιές από τη γέµιση.
4. Κλείνουµε σε πουγκί και στο πάνω µέρος δένουµε µε
σπάγκο ή κλείνουµε µε οδοντογλυφίδες.
5. Κάνουµε µε ένα πινέλο επάλειψη µε τη Μαρινάτα Gold
περιµετρικά και τέλος καλύπτουµε µε την σκέπη.
6. Τοποθετούµε στο δισκάκι και γαρνίρουµε µε φέτες πορτοκαλιού.

ΟΣΟΜΠΟΥΚΟ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Οδηγίες για τον καταναλωτή
Ψήνουµε στους 170 οC για 25λεπτά περίπου,
έως ότου πάρουν ένα ωραίο χρυσοκίτρινο χρώµα.

ΚOTOΠΟΥΛΟ ΡΑΓΟΥ ΜΕ PESTO ΛΙΑΣΤΗΣ

ΥΛΙΚΑ
3-4τεµ Kότσι µοσχάρι σε χοντρές φέτες
250g Σάλτσα forest Κωδ 55743
15g Καρύκευµα Σχάρας Κωδ 40056 CL
2τεµ Αστεροειδής γλυκάνισος Κωδ 46800
Νερό 100ml
Ντοµατίνια
200g άγρια µανιτάρια
Λίγη πάστα ντοµάτας

ΥΛΙΚΑ
1kg Κοτόπουλο φιλέτο
200g Σάλτσα τυριών Κωδ 55735
50g Pesto λιαστής τοµάτας Κωδ 55654
10g Καρύκευµα chicken roll II Κωδ 40114
150g φέτα
2g τοµατίνια
Θυµάρι
3-4 κολοκύθια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ψιλοκόβουµε τα µανιτάρια, το µπέικον και το µαϊντανό, (όσο το δυνατόν λεπτοκοµµένα)
και αναµιγνύουµε µαζί µε το κεφαλοτύρι σε µια µπασίνα.
2. Ανοίγουµε το φύλλο σφολιάτας προσεκτικά σε µία µεµβράνη. Καλό είναι να είναι λίγο παγωµένο.
Απλώνουµε το µισό µίγµα µε τα µανιτάρια, στη µέση περίπου της σφολιάτας.
3. Σχίζουµε µε το µαχαίρι το φιλέτο κατά µήκος να δηµιουργηθεί µια τσέπη.
Αλείφουµε µε πινέλο εσωτερικά µε τη µαρινάτα και γεµίζουµε µε κουτάλι
µε τη Γέµιση χριστουγεννιάτικη. Αλείφουµε καλά µε τη Μαρινάτα σχάρας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Καρυκεύουµε τις φέτες από το µοσχάρι
µε το Καρύκευµα Σχάρας.
2. Κόβουµε τα µανιτάρια σε τέταρτα και τα ντοµατίνια στη µέση.
3. Ανακατεύουµε σε µια µπασίνα τη Σάλτσα Forest µε το νερό,
τον γλυκάνισο, την πάστα ντοµάτας και τα µανιτάρια.
4. Απλώνουµε τα κοµµάτια απ' το µοσχάρι σε βαθύ δισκάκι βιτρίνας
και περιχύνουµε µε τη σάλτσα.
5. Στολίζουµε από πάνω µε τα ντοµατίνια.

4. Τοποθετούµε το φιλέτο πάνω στη σφολιάτα και τα µανιτάρια και
καλύπτουµε από πάνω µε το υπόλοιπο µίγµα µανιταριών.

1. Kόβουµε το κοτόπουλο σε κύβους και ρίχνουµε σε
µια µπασίνα. Kαρυκεύουµε µε το chicken roll II.
2. Aνακατεύουµε σε ένα µπολ το Pesto λιαστής τοµάτας
µε τη Σάλτσα τυριών και το θυµάρι.
3. Κόβουµε τα κολοκύθια σε κύβους στο ίδιο περίπου µέγεθος
µε το κοτόπουλο. Τα απλώνουµε στο δισκάκι και από πάνω
το κοτόπουλο.
Οδηγίες για τον καταναλωτή.
Τοποθετούµε σε βαθύ ταψί και ψήνουµε στους 180 οC
για 3 ώρες σκεπασµένα. Συνοδεύστε µε πουρέ ή ρύζι.

4. Τέλος περιχύνουµε µε τη σάλτσα που έχουµε ετοιµάσει και από
πάνω σκορπίζουµε τη φέτα κοµµένη σε κύβους ή θρυµµατισµένη.
5. Γαρνίρουµε µε λίγα ντοµατίνια κοµµένα στη µέση και κλωνάρια
φρέσκο θυµάρι.

5. Κλείνουµε το ρολό της σφολιάτας ανασηκώνοντας τη µεµβράνη.
Προσέχουµε να κολλήσει καλά στην ένωση. Για καλύτερη παρουσίαση
χαράζουµε από πάνω σχήµατα και διακοσµούµε µε τη µαρινάτα και σουσάµι.

Οδηγίες για τον καταναλωτή.
Τοποθετούµε σε ταψί, προσθέτουµε λίγο νερό
και ψήνουµε στους 180 οC για 40λεπτά.

Οδηγίες για τον καταναλωτή.
Τοποθετούµε σε ταψί µε λαδόκολλα και ψήνουµε στους
180 οC για 60λεπτά.

