MEAT TRENDS
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ PROVIL A.E.

Εορταστικό τραπέζι
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Τερίνα χοιρινή
ΥΛΙΚΑ
1kg χοιρινό σνίτσελ
80g Μαρινάτα
ΝΕΟ!
Μουστάρδα Πορτοκάλι (κωδ. 50634 CL)
300g Γέµιση Λαχανικών (κωδ. 55012-3)
100g κρέµα τυριού
100g σκληρό τυρί τριµµένο
2 κολοκύθια σε λεπτές φέτες
1 µελιτζάνα σε φέτες
1κ.σ φρέσκο δυόσµο ψιλοκοµµένο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Σε ορθογώνια φόρµα του κέικ απλώνουµε εναλλάξ
τις φέτες των λαχανικών. Φροντίζουµε να προεξέχουν
απ' τη φόρµα ώστε να µπορέσουµε να κλείσουµε
την τερίνα.
2. Μαρινάρουµε τα σνίτσελ µε την µαρινάτα
και τα στρώνουµε στη φόρµα.
3. Γεµίζουµε µε την γέµιση λαχανικών στην οποία
έχουµε ανακατέψει το τυρί και τον δυόσµο.
4. Κλείνουµε διπλώνοντας το χοιρινό και τα λαχανικά.
5. Αφήνουµε στο ψυγείο να σφίξει και µετά ξεφορµάρουµε.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο
για 40 λεπτά στους 180°C

** µπορούµε να φτιάξουµε µικρότερες τερίνες
σε µικρές ατοµικές φόρµες

Εορταστικά στριφτάρια
ΥΛΙΚΑ
1kg κιµά κοτόπουλου
40g Μαρινάτα Gold (κωδ. 50623 CL)
150g Πανάρισµα Σουσάµι (κωδ. 40072)
140g Combi Πουλερικών (κωδ. 45545 CL)
10 φέτες µπέικον
180ml νερό
100g κρέµα τυριού
400g φύλλο κουρού
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ενυδατώνουµε το combi µε το νερό, προσθέτουµε
τον κιµά κοτόπουλου και ζυµώνουµε καλά.
2. Αλείφουµε µε την µαρινάτα Gold την µία πλευρά του
φύλλου και στην συνέχεια το περνάµε από το πανάρισµα.
3. Σε κάθε φύλλο απλώνουµε την κρέµα τυριού και
µία ποσότητα του µείγµατος κοτόπουλου.
Κόβουµε σε λωρίδες πλάτους περίπου 2cm.
Σε κάθε λωρίδα βάζουµε µία φέτα µπέικον.
4. Αφήνουµε λίγο στο ψυγείο να σφίξει.
5. Στρίβουµε τις άκρες απ' τις λωρίδες ώστε να
δηµιουργήσουµε ένα στριφτάρι.
6. Τοποθετούµε διαδοχικά σε πυρίµαχο σκεύος
σε σχήµα σαλιγκαριού µέχρι να γεµίσουµε το ταψάκι.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο
για 30 λεπτά στους 180°C.

Cupcakes με μανιτάρια
ΥΛΙΚΑ
1kg µοσχαρίσιος κιµάς
300g Γέµιση Μανιταριών (κωδ. 55029)
125g Combi New (κωδ. 45510)
250ml νερό
10 τοµατίνια
150g κρέµα τυριού
7-8 µικρές τορτίγιες
Λίγο παπαρουνόσπορο ή µαύρο σουσάµι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ενυδατώνουµε το combi µε το νερό,
προσθέτουµε τον κιµά και ζυµώνουµε καλά.
2. Παίρνουµε φορµάκια για cupcakes και
τοποθετούµε την τορτίγια σαν βάση.
3. Προσθέτουµε µια µικρή ποσότητα κιµά
στη βάση και τα τοιχώµατα και γεµίζουµε
µε τη γέµιση µανιταριών.
4. Κλείνουµε το cupcake µε λίγο ακόµα κιµά
και γαρνίρουµε µε την κρέµα τυριού.
5. Πασπαλίζουµε µε τον παπαρουνόσπορο
ή το µαύρο σουσάµι και προσθέτουµε τα τοµατίνια.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο για
30-40 λεπτά στους 180°C.

Χοιρινό κότσι μπύρασ με πατάτεσ
ΥΛΙΚΑ
2 χοιρινά κότσια 1,5kg- 2kg (προαιρετικά µε δέρµα)
ΝΕΟ! 150-200g Μαρινάτα Μπύρας (κωδ. 50632 CL)
10g Πάστα Σκόρδου (κωδ. 55014)
200g σκληρό τυρί
150g καρότα σε φέτες
500g πατάτες baby
2 φύλλα δάφνης
50ml ελαιόλαδο
100ml µπύρα µαύρη (προαιρετικά)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ξεκοκαλίζουµε τα κότσια και ανοίγουµε το κρέας
µε ένα µαχαίρι για να το γεµίσουµε.
2. Απλώνουµε λίγη απ' την µαρινάτα και τη µισή πάστα
σκόρδου εσωτερικά και προσθέτουµε στην µέση το τυρί
κοµµένο σε µπαστουνάκια. Κλείνουµε προσεκτικά µε
σπάγκο ή περνάµε στο δίχτυ.
3. Μαρινάρουµε τα κότσια µε την µαρινάτα µπύρας
εξωτερικά και απλώνουµε και την υπόλοιπη πάστα
σκόρδου.
4. Σε πυρίµαχο σκεύος (µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
πήλινο ή σακούλα ψησίµατος) ρίχνουµε τα υπόλοιπα
υλικά, αλατίζουµε ελαφρώς, ανακατεύουµε και από
πάνω βάζουµε τα µαριναρισµένα κότσια.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε το φαγητό σκεπασµένο για περίπου
1ώρα και 40 λεπτά στους 180°C.
Ξεσκεπάζουµε και ψήνουµε για επιπλέον
15-20 λεπτά µέχρι να πάρει χρώµα.

Χοιρινό γεμιστό Χριστουγέννων

ΥΛΙΚΑ
1,5kg χοιρινό κόντρα (µόνο το µάτι)
250g Γέµιση Χριστουγεννιάτικη (κωδ. 55015-3)
70g Μαρινάτα Σχάρας (κωδ. 50605 CL)
100g κεφαλοτύρι τριµµένο
10 φέτες µπέικον

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε περίπου 45 λεπτά στους 180°C.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Σχίζουµε το καρέ κατά µήκος µε κοφτερό µαχαίρι
δηµιουργώντας µια τσέπη.
2. Αλείφουµε εσωτερικά µε λίγη απ' την µαρινάτα.
3. Ανακατεύουµε το τυρί µε τη γέµιση και γεµίζουµε
το χοιρινό. Μαρινάρουµε και εξωτερικά.
4. Πλέκουµε τις φέτες µπέικον σε «ψάθα» και
τοποθετούµε στο πάνω µέρος του ρολό.
5. Κατά µήκος της τοµής κλείνουµε µε οδοντογλυφίδες
και δένουµε µε σπάγκο για να σφίξει.
Εναλλακτικά χρησιµοποιούµε µόνο σπάγκο.

Μπούτι γαλοπούλασ
a la greque
ΥΛΙΚΑ
1 µπούτι γαλοπούλας µ/ο
200g Σάλτσα Forest (κωδ. 55743)
ΝΕΟ! 100g Μαρινάτα Σούβλας (κωδ. 50635 CL)
200g Γέµιση Εορταστική (κωδ. 55068-3)
1/3 µατσάκι µαϊντανό ψιλοκοµµένο
1/3 µατσάκι φρέσκο κρεµµυδάκι ψιλοκοµµένο
150g φέτα θρυµµατισµένη
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2. Ξεκοκαλίζουµε το µπούτι αφήνοντας µόνο το κόκκαλο
που φαίνεται για décor. Μαρινάρουµε εσωτερικά
και εξωτερικά µε τη µαρινάτα .
3. Ανακατεύουµε τη γέµιση µε το ψιλοκοµµένο
κρεµµυδάκι, τον µαϊντανό και τη φέτα.
4. Γεµίζουµε τη γαλοπούλα µε το µείγµα που
φτιάξαµε και κλείνουµε µε σπάγκο
(εναλλακτικά περνάµε από δίχτυ).
5. Αραιώνουµε ελαφρώς τη σάλτσα forest µε νερό,
τη ρίχνουµε σε πυρίµαχο σκεύος ή σε σακούλα
ψησίµατος και προσθέτουµε το µπούτι γαλοπούλας.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε στους 170°C για 1ώρα και 40 λεπτά
περίπου. Κάθε τόσο περιχύνουµε το κρέας
µε την σάλτσα.

Τip
Εναλλακτικά αποστεώστε όλο το µπούτι και
µε τα ίδια υλικά ετοιµάστε ρολά γαλοπούλας.

MEATROPOLIS NEWS
Ο πολυδιάστατοσ ρόλοσ
του κρεοπώλη
Βάζοντασ τη φαντασία του και με υλικά τα οποία επιλέγει ο ίδιοσ προσεκτικά,
προτείνει έτοιμεσ λύσεισ για το τραπέζι του καταναλωτή, που θα γίνουν ανάρπαστεσ.
Το γιορτινό τραπέζι είναι ίσως το πιο απαιτητικό.
Εκεί ο κρεοπώλης θα βάλει όλη τη µαεστρία και τις
γνώσεις του για να δηµιουργήσει κρεατοσκευάσµατα
που θα γίνουν ανάρπαστα.
Κάνοντας ευφάνταστους συνδυασµούς, είναι αυτός που
θα "στρώσει” το εορταστικό τραπέζι του καταναλωτή µε
παρασκευάσµατα όλο άρωµα, χρώµα και φυσικά γεύση.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΜΙΣΕΙΣ

Θα δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω στο λευκό κρέας και στα
ρολά. Οι γεµίσεις Provil, είναι ειδικά µελετηµένες για να µην
χάνουν τον όγκο τους και µετά το ψήσιµο, ώστε οι πελάτες σας
να απολαµβάνουν γευστικό, σταθερό και ποιοτικό αποτέλεσµα.

ΜΑΡΙΝΑΤΕΣ

ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ

Προσθέστε χρώµα, άρωµα και φυσικά γεύση στα προϊόντα σας.
∆ώστε τη γεύση και το άρωµα που εσείς επιθυµείτε στις
παρασκευές σας µέσα από µια µεγάλη ποικιλία µπαχαρικών
και βοτάνων.

ΠΛΗΡΗ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

Τα πλήρη µείγµατα της Provil για εφαρµογές µε κιµά, είναι
καινοτόµα και χαρακτηρίζονται για την ευκολία στη εφαρµογή
και το σταθερό αποτέλεσµα που εξασφαλίζουν στο τελικό προϊόν.

Τισ συνταγέσ επιµελήθηκε ο R&D Chef τησ Provil κ. Φώτησ Πλατέλλασ

Το µυστικό που δίνει βάθος στη γεύση, απίστευτο άρωµα και
αναδεικνύει τα γευστικά χαρακτηριστικά του κρέατος.
Οι µαρινάτες Provil, διαθέσιµες σε ποικιλία γευστικών κατευθύνσεων,
θα δώσουν πλούσια ένταση στα παρασκευάσµατά σας, τα οποία
σίγουρα θα κάνουν τη διαφορά στο γιορτινό τραπέζι.

Με οδηγό το µεράκι θα δηµιουργήσει προϊόντα, έτοιµα
για µαγείρεµα, που θα γίνουν ανάρπαστα.
Η Provil, εδώ και δεκαετίες δηµιουργεί καινοτόµα
προϊόντα για το κρεοπωλείο, που άνοιξαν νέους
γευστικούς ορίζοντες στον επαγγελµατία κρεοπώλη και
χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, µοναδική γεύση και
άρωµα.
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