MEAT TRENDS
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ PROVIL A.E.

Φθινοπωρινέσ συνταγέσ
για ένα

απολαυστικό τραπέζι

ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΥΛΙΚΑ
1,5 - 2kg µοσχάρι στηθοπλευρά (Μ/Ο)
10g Decor Southern (κωδ. 40025-B)
100g Μαρινάτα Smokey BBQ
(κωδ. 50625 - CL)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε στο φούρνο στους 170°C σκεπασµένο
µε αλουµινόχαρτο ή σε γάστρα για 2 - 2 1/2 ώρες
και ξεσκεπάζουµε συνεχίζοντας το ψήσιµο µέχρι
να πάρει χρώµα.

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

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Με ένα πινέλο απλώνουµε την µαρινάτα
Smokey BBQ σε όλη την επιφάνεια του
κρέατος φροντίζοντας να καλυφθεί καλά.
2. Καρυκεύουµε µε το καρύκευµα southern
την πλευρά που βρίσκεται το κρέας.
3. Μπορούµε να το παρουσιάσουµε κοµµένο
σε µικρά κοµµάτια (παϊδάκια) όµως έχει
καλύτερο αποτέλεσµα το κοµµάτι ολόκληρο.

ΚΟΠΑΝΑΚΙΑ ΠΑΝΑΡΙΣΤΑ
ΥΛΙΚΑ
1kg κοπανάκια κοτόπουλο (10-12) τεµ.
15g Καρύκευµα Gallina (κωδ. 40022-CL)
300g Πανάρισµα Πολύχρωµο (κωδ. 40076)
3-4κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ξεκοκαλίζουµε τα κοπανάκια προσεκτικά,
αφήνοντας το κόκαλο και το φινίρουµε,
ώστε να µείνει το κρέας στην άκρη του κόκαλου (lollipop).
2. Ανακατεύουµε το γιαούρτι µε το καρύκευµα Gallina
και µαρινάρουµε µε το µείγµα που φτιάξαµε
τα κοπανάκια χωρίς να λερώσουµε το κόκαλο.
3. Στη συνέχεια τα περνάµε από το πανάρισµα
πιέζοντας ελαφρά να κολλήσει.

Tip: προαιρετικά τυλίγουµε το κόκαλο µε χαρτί
ψησίµατος ή αλουµινόχαρτο.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Τοποθετούµε σε ταψί µε λαδόκολλα και ραντίζουµε
µε λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο
στους 1800C για 15 λεπτά. Εναλλακτικά τηγανίζουµε
σε άφθονο λάδι στους 1650C.

ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ
ΥΛΙΚΑ
1kg κιµάς ανάµεικτος (50/50)
125g Combi Greco (κωδ. 45554-CL)
100g ρύζι γλασέ
½ µατσάκι άνηθος ψιλοκοµµένος
1 µατσάκι φρέσκο κρεµµυδάκι ψιλοκοµµένο
Χυµό από 1 λεµόνι
200ml νερό
1 µεγάλο λάχανο
20-30ml ελαιόλαδο
Ηλιέλαιο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ενυδατώνουµε το combi Greco µε το νερό
και το χυµό λεµονιού.
2. Προσθέτουµε τον κιµά, τα αρωµατικά και ζυµώνουµε.
Ρίχνουµε το ρύζι και το ελαιόλαδο και ανακατεύουµε
όλα τα υλικά µαζί.
3. Βγάζουµε τα φύλλα απ' το λάχανο και τα
ζεµατίζουµε για να µπορούν να τυλιχτούν.
4. Γεµίζουµε µε το µείγµα του κιµά τα φύλλα
και τοποθετούµε τους ντολµάδες στο δισκάκι.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Βράζουµε µε λίγο νερό σε κατσαρόλα για 1ώρα περίπου.
Εναλλακτικά τους βάζουµε σε πυρίµαχο σκεύος,
τους σκεπάζουµε και ψήνουµε στο φούρνο στους1800C
για 1ώρα περίπου.

ΚΡΑΣΑΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΡΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΦΕΤΑΣ

ΥΛΙΚΑ
1kg χοιρινός λαιµός Α/Ο
250g Σάλτσα Κρασάτη (κωδ. 55737)
80g Πέστο Λιαστής Τοµάτας (κωδ. 55654)
20g Καρύκευµα Ήπειρος (κωδ. 42210-CL)
200g φέτα
100g πράσινη πιπεριά ψιλοκοµµένη
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε τα ρολάκια σε ταψί σκεπασµένα στους 1700C
για 80 λεπτά µε λίγο κόκκινο κρασί. Για γευστικότερο
αποτέλεσµα τα σωτάρουµε πριν το ψήσιµο.
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2.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουµε το χοιρινό σε λεπτές φέτες.
Τις χτυπάµε να ανοίξουν µε το µπάτη σε πάχος
µισό εκατοστό (εναλλακτικά τις περνάµε
από σνιτσελοµηχανή).
Σε µια µπασίνα ανακατεύουµε την φέτα µε το
πέστο λιαστής τοµάτας και την πιπεριά.
Στρώνουµε µια φέτα χοιρινού στον πάγκο και βάζουµε
από πάνω µια κουταλιά απ' το µείγµα µε την φέτα.
Τυλίγουµε σε ρολό και δένουµε σταυρωτά
µε σπάγκο σε δεµατάκι.
Τοποθετούµε σε πυρίµαχο δισκάκι ή άλλο
σκεύος και περιχύνουµε µε την σάλτσα κρασάτη.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
ΓΕΜΙΣΤΟ ΓΟΝΔΟΛΑ
ΥΛΙΚΑ
800g χοιρινός κιµάς (σπάλα)
200g λαρδί χοιρινό
24g Καρύκευµα Λουκάνικο Τζουµαγιάς
(κωδ. 37002-CL)
200g Γέµιση Λαχανικών (κωδ. 55012)
1g Πάπρικα Γλυκιά (κωδ. 13802)
200g κρέµα τυριού
Έντερο χοιρινό
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Περνάµε το κρέας και το λαρδί από
κρεατοµηχανή σε λεπτή σίτα (4mm)
2. Σε µια µπασίνα ανακατεύουµε τον κιµά
και προσθέτουµε το καρύκευµα για
λουκάνικο Τζουµαγιάς διαλυµένο σε νερό,
την πάπρικα και αναµιγνύουµε καλά.
3. Ξεπλένουµε τα έντερα και τα γεµίζουµε
µε την κρεατοµάζα. Ετοιµάζουµε λουκάνικα
µήκους 8-10cm και τα κρεµάµε σε δροσερό
µέρος, χωρίς υγρασία, να στεγνώσουν.
4. Αφού στεγνώσουν (1-2 µέρες) τα σχίζουµε
κατά µήκος και τα γεµίζουµε µε την γέµιση
λαχανικών. Γαρνίρουµε µε την κρέµα τυριού
χρησιµοποιώντας ένα κορνέ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε σε προθερµασµένo φούρνο
στους 1800C για 15 λεπτά.

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ "ΝΤΟΥΕΤΟ"
ΥΛΙΚA
1,5kg περίπου χοιρινό καρέ (M/O)
60g Μαρινάτα Σχάρας (κωδ. 50605-CL)
150g Γέµιση Μανιταριών (κωδ. 55029)
Οδοντογλυφίδες µπαµπού
Σπάγκος
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Κόβουµε διπλή µπριζόλα (2 κόκαλα) και
στο κάτω µέρος µε το µαχαίρι ανοίγουµε
µία τοµή κάθετη, να δηµιουργηθεί µια τσέπη.
2. Αλείφουµε λίγη µαρινάτα σχάρας εσωτερικά
της τσέπης και µε ένα κουτάλι τη γεµίζουµε
µε τη γέµιση µανιταριών
(µε όση ποσότητα επιθυµούµε).
3. Κλείνουµε µε οδοντογλυφίδες και τις
στερεώνουµε µε τον σπάγκο σφιχτά
να µην ανοίξει.
4. Με ένα πινέλο αλείφουµε το κρέας
και εξωτερικά µε τη µαρινάτα.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους
1800C για 1 περίπου ώρα ή στη σχάρα.

MEATROPOLIS NEWS
Οι Ευρωπαϊκέσ τάσεισ στην
λιανική του κρέατοσ!
Με βάση τις προτιµήσεις των καταναλωτών.

Οι τάσεις στο κρεοπωλείο, όπως συµβαίνει µε όλες
τις τάσεις στο τρόφιµο, είναι δυναµικές και συχνά
µεταβαλλόµενες. Οι επαγγελµατίες χρειάζεται να τις
παρακολουθούν και να ακολουθούν, ώστε να είναι

επίκαιροι στα µάτια των πελατών.
Με βάση αυτή την αγοραστική συµπεριφορά των
καταναλωτών, θα σας παρουσιάσουµε κάποιες τάσεις οι
οποίες επικρατούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κρεοπώλησ ωσ σύμβουλοσ
Παρατηρείται ότι ο καταναλωτήσ στρέφεται πλέον στον
κρεοπώλη για μια πλειάδα συμβουλών. Ποιεσ είναι οι πιο κατάλληλεσ
κοπέσ για το φαγητό, ποιοσ είναι ο χρόνοσ ψησίματοσ του κάθε
κομματιού, ποια είναι η ιδανική καρύκευση, είναι μερικά ερωτήματα
στα οποία ο σύγχρονοσ κρεοπώλησ καλείται να απαντήσει και να
προσφέρει λύσεισ.
Ευκολία και Αξία
Ο καταναλωτήσ σήμερα αναζητά έτοιμεσ λύσεισ για το καθημερινό
τραπέζι οι οποίεσ είναι εύκολεσ στο μαγείρεμα, γευστικέσ και κοντά
στισ διατροφικέσ του συνήθειεσ. Η ποικιλία και οι προσφορέσ σε
μοναδικά προϊόντα καθιστούν τον επαγγελματία ανταγωνιστικό και
προσφέρουν περισσότερη αξία στον καταναλωτή.

Νέα τιμολογιακή προσέγγιση
Ο καταναλωτήσ πλέον, κυρίωσ λόγω τρόπου ζωήσ, προτιμά να
αγοράζει με το τεμάχιο και όχι με το κιλό. Αυτό είναι πιο σύνηθεσ
ανάμεσα στουσ νεώτερουσ καταναλωτέσ, οι οποίοι κάνουν τισ
αγορέσ τουσ σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο budget και επειδή
έχουν λιγότερεσ ανάγκεσ (μικρότερα νοικοκυριά).
Ο καταναλωτήσ κάνει τισ δικέσ του προτάσεισ
Σε πολλέσ Ευρωπαϊκέσ αγορέσ, ο καταναλωτήσ πηγαίνει
στον κρεοπώλη με την δική του συνταγή. Ζητά συγκεκριμένο
κρέασ, ειδικέσ κοπέσ, προϊόντα με ποικιλία γεμίσεων,
συμβουλέσ μαγειρέματοσ και πολλά άλλα. Αυτό συμβαίνει
κυρίωσ την περίοδο των γιορτών.

Ο καταναλωτήσ επισκέπτεται τον κρεοπώλη για προϊόντα
τα οποία δεν μπορεί να βρει πουθενά αλλού.
Προϊόντα μοναδικά, που χαρακτηρίζονται από υψηλή
ποιότητα, γευστική ποικιλία και είναι υψηλήσ θρεπτικήσ
αξίασ.
Ο επαγγελματίασ σήμερα έχει ένα πολύπλευρο χαρακτήρα,
που απαιτεί πολλέσ και διαφορετικέσ γνώσεισ. Εκτόσ από
τεχνίτησ και δημιουργόσ είναι και επιχειρηματίασ, ο οποίοσ
χρειάζεται να είναι σε μια συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων
προσέγγισησ και εξυπηρέτησησ των πελατών του.
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