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HK Ruokatalosta leikkelettä leivälle ja nakkia pataan
HK tarjoaa alkuvuoden piristykseksi tutun Camping-maun uudessa kuosissa sekä
100 % lihaa sisältäviä ohuita leikkeleitä. Näistä syntyy helposti niin arkiruokaa kuin
hieman juhlavampaakin tarjottavaa.

Talvikin on mainiota
Camping-aikaa!
Suositun HK Camping –grillimakkaran maku on nyt myös koko
perheelle maistuvissa nakeissa.
HK Camping –nakki (380 g)
Paketissa on kymmenen pitkää
luonnonkuorinakkia.

HK Camping –nakki sopii vaikka mihin: keittoon, grilliin, lihapiirakan tai hot dog −sämpylän väliin,
pataan ja kastikkeeseen, arkeen tai juhlaan… Camping-nakista on moneksi!
Kokeile kylmän talvi-illan lämmikkeeksi vaikka tuhtia ja tulista Chili con nakki −pataa!

Chili con carne
HK Camping –nakeista
1 pkt HK Camping −nakkia
1 prk tomaattimurskaa
1 prk kidney-papuja tai valkopapuja
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
1 rkl öljyä
suola ja mustapippuri
chiliä maun mukaan
riisiä
creme fraichea tai smetanaa

Kuori ja kuutioi sipuli ja valkosipuli. Avaa paputölkki ja valuta pavut. Kuullota sipulit öljyssä.
Lisää nakit ja pavut. Anna hautua hetken. Lisää sitten tomaattimurska sekä ripaus suolaa ja
pippuria sekä haluamasi määrä chiliä ja anna hautua 10-15 minuuttia. Lisää tarvittaessa vettä.
Tarjoa riisin ja hapankerman kera.

100-prosenttisen maukasta broilerinfilettä

HK Ohut 100 % on kokonaan uusi tuoteperhe,
jonka kaikissa tuotteissa on 100 % lihapitoisuus.
Ohuet ja helposti irtoavat viipaleet on pakattu
150 gramman suojakaasupakkaukseen.
Nimensä mukaisesti

HK Ohut 100% Broilerinfilee

on täyttä kotimaista broilerinlihaa.

Tuoteperheessä kolme luontaisesti
vähärasvaista ja maukasta leikkelettä:

HK Ohut 100% Paahtokinkku
HK Ohut 100% Leppäsavukinkku
HK Ohut 100% Broilerinfilee
HK:n kokolihaleikkeleissä ei käytetä
arominvahventeena natriumglutamaattia.

Tarjoiluvinkki:
Asettele tarjoiluvadille erilaisia
HK:n leikkeleitä, voileipäkeksejä,
hedelmäpaloja sekä muuta hyvää
naposteltavaa ja kutsu ystävät
herkuttelemaan!

Lisätietoja:
HK Ruokatalo Oy, p. 010 570 100, etunimi.sukunimi@hkruokatalo.fi
− Markkinointipäällikkö Kim Lindholm, p. 010 570 2216
HK Ruokatalo Oy kuuluu HKScan-konserniin ja vastaa sen liiketoiminnasta Suomessa. HK Ruokatalo valmistaa ja
markkinoi lihaa, lihavalmisteita ja valmisruokia. HK Ruokatalon tuotemerkit Suomessa ovat HK ja Kariniemen.
Vuonna 2009 kotimaan liikevaihto oli 732,5 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa oli n. 2 350 henkeä. Lisätietoa HK
Ruokatalosta on osoitteessa www.hkruokatalo.fi.

