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HK tuo maukkaita porsaanliha- ja makkarauutuuksia kesän grillikauteen! 
 
 
Pian se on täällä taas — monen suomalaisen lempivuodenaika kesä, johon kuuluu olennaisena 
osana tietenkin grillaus. Lähes kaikissa suomalaistalouksissa (80 %) grillataan ja grillaus on 
suosittua erityisesti lapsiperheiden sekä keski-ikäisten pariskuntien keskuudessa.1 HK haluaa 
varmistaa suomalaisten grillikesän onnistumisen tuomalla kesään todellisia uutuuksia niin 
lihojen kuin grillimakkaroidenkin tuoteryhmiin. Muun muassa HK Viljapossun fileevarras ja HK 
Kabanossi Karski tirisevät pian grilleissä!  
 
HK tuo jo entuudestaan laajaan ja suosittuun grillilihavalikoimaansa herkullisia uutuuksia. 
Tutkimuksen mukaan grillatessa käytetään pääasiassa marinoituja tuotteita ja grillattava liha 
ostetaan mieluiten pihveinä.2 Myös monipuolisuutta arvostetaan. Näitä toiveita kunnioittavat myös 
HK:n uudet tuotteet. Lisäksi kaikki lihauutuudet on valmistettu ilman natriumglutamaattia. 
 
HK Viljapossun fileevarras — lihaisa ja laadukas uutuus 
 
HK tuo markkinoille laadukkaat kokolihavartaat, joiden  
povataan nousevan kesän 2010 ykkösherkuksi. Ovathan vartaat  
olleet huikea menestys myös broileripuolella.  
HK Viljapossun fileevarras, lempeä BBQ (n. 700 g, 7-8 kpl) on  
laadukas ja reilunkokoinen porsaan ulkofileepala vartaassa.  
 
 
Viljapossun fileevartaat ja kasvislisäke 
 
Viljapossun lempeät bbq-vartaat on koottu mehevistä lihapaloista valmiiksi vartaiksi. 
Varrastikkujen ansiosta ne on myös helppo syödä. Grillaa maistuva lisäke grillissä alumiinivuoassa. 
 
3-4 annosta 
n. 800 g (7 varrasta) Viljapossun fileevarras,  
lempeä bbq 
½ kg uuden sadon perunoita 
200 g porkkanoita 
200 g kesäkurpitsaa 
2-3 sipulia  
3 valkosipulinkynttä hienonnettuna 
½ dl öljyä 
1 tl balsamiviinietikkaa 
1 tl suolaa 
1 rkl fariinisokeria 
¼ tl timjamia 
ruohosipulia koristeeksi 
 
Pese ja kuutioi perunat, porkkanat ja kesäkurpitsa, lohko sipulit. Lisää joukkoon hienonnetut 
valkosipulinkynnet, öljy, balsamiviinietikka, suola, fariinisokeri ja timjami. Sekoita ainekset 
tasaiseksi ja laita ne grillinkestävään vuokaan tai alumiinivuokaan. Kypsennä grillissä folion alla 
välillä sekoitellen. 
Grillaa Viljapossun fileevartaat pakkauksen ohjeen mukaan. Tarjoa lisäksi raikasta salaattia. 

                                             
1 Suomi Syö 2009 
2 Research Insight, Real 2009 -tutkimus 
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Perinteisempään grillaukseen 
 
Perinteisiä ja erityisesti miehiseen makuun olevia grilliherkkuja edustavat mehevät, grillimarinoidut 
kyljykset HK Viljapossun grillikyljys (n. 750 g, 3 kpl) sekä mureutetut, liekkimarinoidut pihvit, HK 
Viljapossun kasslerpihvi, liekki (n. 1 kg, 6-7 kpl). HK Viljapossun ulkofileeleikkeet, miedosti 
suolattu (n. 1,1 kg) ja marinoitu (n. 1,2 kg) on pakattu reilunkokoisiin helppokäyttöisiin ja 
ympäristöystävällisiin vakuumipakkauksiin (7-9 kpl), joista riittää grillattavaa isommallekin 
porukalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
HK hemmottelee grillimakkaroiden ystäviä kahdella uutuudella 
 
Makkara edustaa grillauksen klassikkotuotetta. Makkara sopii niin grillilihan ja kasvisten oheen kuin 
ilta- ja yöpalaksikin sekä hyvin myös lapsille.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
HK Sinisen Grillimakkaran (400 g, 4 kpl) ansioista Suomen  
suosituinta makkaramakua saa vihdoin myös luonnonkuorisena  
grillimakkarana. Uutuuden kohderyhmänä on, ei sen enempää eikä  
vähempää, kuin koko Suomen kansa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
3 Research Insight, Real 2009 -tutkimus 

 

   

Menestyksekkään viime kesän jälkeen HK Kabanossi janoaa myös 
tulevan kesän grillimakkara-kuninkaaksi. Kesän 2009 hittituote 
HK Kabanossi Savupekoni (400 g, 4 kpl) jatkaa kuluttajien 
makuhermojen hemmottelua. Lisäksi Kabanossi-tuoteperhe 
laajenee erittäin lihaisalla ja mehukkaalla uutuudella, HK 
Kabanossi Karskilla (300 g, 6 kpl). Maultaan Karski on hieman HK 
Kabanossi Originalia mausteisempi ja savuisempi. Makkara on 
tuoteryhmässään aivan uusi normaalia pienemmän kokonsa 
vuoksi. Karski valloittaakin suomalaisten sydämet iskulauseella 
pieni koko, suuri maku!  
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Makkaravartaat 
 
Makkaravartaissa maistuvat eri makuiset makkarat ja nakit, joista uusimpana makuna 
makkaratulokas HK Kabanossi Karski. 
Tarjoa seuraksi raikasta perunasalaattia, jonka valmistus käy perunoiden keittämisen jälkeen 
nopeasti. Uuden sadon perunat voit laittaa salaattiin kuorineen, mikäli perunat on hyvin pesty. 
 
6 varrasta 
300 g HK Kabanossi Karski 
300 g HK Pikkuprinssi nakkeja 
300 g HK Popsi Broilerinakkeja 
400 g HK Kabanossi Habanero 
 
Paloittele broilerinakit ja Habanero–makkarat  
pienemmiksi paloiksi. 
Pujota makkarat ja nakit varrastikkuihin ja  
grillaa kuumassa grillissä välillä käännellen. 
Tarjoa seuraksi raikasta perunasalaattia. 
 
Perunasalaatti 
 
3 annosta 
6 isoa kypsää perunaa 
50 g kevätsipulinvarsia silppuna 
100 g minikurkkuja 
1-2 dl tummia viinirypäleitä 
1 ruukku basilikaa 
1 rkl oliiviöljyä 
1 tl balsamiviinietikkaa 
ripaus suolaa 
 
Lohko kuoritut perunat reiluiksi suupaloiksi, lisää joukkoon kevätsipulisilppu, viinirypäleet ja 
silputtu basilika. 
Sekoita joukkoon oliiviöljy ja balsamiviinietikka. Mausta ripauksella suolaa. 
 
Markkinoiden ensimmäiset ja ainoat kevytpyörykät ovat täällä! 
 
HK:n valmisruoan tuoteryhmässä pyöryköiden ja pihvien myynti on kasvanut viime vuosina.  

Nyt HK tuo markkinoille uuden tuotteen, HK Kevyet lihapyörykät (300 g), joka 
edustaa samalla markkinoiden ensimmäisiä ja ainoita kevytpyöryköitä. Hyvästä 
mausta tinkimättä tuote sisältää rasvaa vain 9 %. Kevyet lihapyörykät on 
valmistettu ilman natriumglutamaattia (E621). Tuote on pakattu kätevään ja 
kuluttajaystävälliseen suojakaasupussiin. 
 
Samassa yhteydessä myös HK Lihapyöryköiden ja Jauhelihapihvien sekä 
myöhemmin kesällä myös Mummon lihapullien ja Mummon jauhelihapihvien 

pakkausilmeet uudistetaan entistä raikkaimmiksi ja herkullisemmiksi. Tuotteiden makua on 
parannettu entisestään ja samalla kaikista tuotteista on poistettu arominvahvenne 
natriumglutamaatti (E621). Pyörykät ja pullat siirtyvät kätevään suojakaasupussiin, jossa on 
käytetty pakkausmuovia 39 % nykyistä vähemmän. Kaikki lihapyörykät ja jauhelihapihvit 
valmistetaan 100 % kotimaisesta lihasta.  
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Kotimaisesta raaka-aineesta valmistettujen tuotteiden merkkinä pakkauksissa on 
Hyvää Suomesta –joutsenlippu. 
 

 
Lisätietoja tuotteista, lisää herkullisia ruokaohjeita sekä mm. kokkivideoita avuksi ruoanlaittoon 
tarjoaa HK Ruokatalon ruokasivusto http://www.tiesydameen.fi. Toukokuun alussa sivustolle 
avataan oma kesäosio, joka keskittyy erityisesti grilliherkkuihin. 
 
Uutuuksien painokelpoiset tuotekuvat ovat saatavilla HK Ruokatalon kuvapankista 
http://www.tiesydameen.fi/kuvapankki kohdasta ’Uutuudet’. Annoskuvia voi pyytää osoitteesta 
elina.virmalainen@hkruokatalo.fi. 
 
Lisätietoja:  
 
Liha: 
markkinointipäällikkö Anne Puisto, HK Ruokatalo Oy  
p. 010 570 2217, anne.puisto@hkruokatalo.fi 
 
Lihavalmisteet: 
markkinointipäällikkö Kim Lindholm, HK Ruokatalo Oy  
p. 010 570 2216, kim.lindholm@hkruokatalo.fi 
 


