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Japanilainen peruna-lihapata 
”Nikujaga” 
Laktoositon, gluteeniton

5,000 kg JEPO pesty nappulaperuna 28–35 mm
3,750 kg porsaan ulkofile 
1,250 kg sipuli
1,000 kg vihreä papu, pitkä
0,175 kg seesamiöljy
0,175 kg rypsiöljy
5,000 kg lihaliemi
0,560 kg sake tai valkoviini
0,175 kg mirin (riisiviini)
0,300 kg soijakastike, gluteeniton
0,125 kg tuore inkivääri, kuorittu ja suikaloitu
 merisuola, sokeri, persilja, retiisisuikale

 

Laatikko 5 kg EAN 6416438 027313 
 

Vinkki!

JEPO pesty nappulaperuna  
28–35 mm 

  Huuhtele perunat reikävuoassa ja halkaise 
puolikkaiksi. Leikkaa porsaan filee ohuiksi suikaleiksi. 
Halkaise pavut ja keitä niitä noin 1 min. suolatussa 
vedessä, valuta ja huuhtele kylmän juoksevan veden 
alla. Kuori ja halkaise sipulit ja leikkaa ne kahdeksaan 
osaan. Kuumenna rypsiöljy padassa ja lisää lihat 
joukkoon. Paista keskilämmöllä 3–4 minuuttia, 
kunnes ne hieman ruskistuvat. Lisää seesamiöljy 
sekä sipulit ja pyöräytä hetki, että sipulit saavat 
väriä. Lisää perunanpuolikkaat ja paista vielä hetki. 
Lisää lihaliemi, sake, soijakastike, mirin ja vähän 
sokeria. Sekoita ja lisää tarvittaessa suolaa. Peitä 
kannella, anna kiehahtaa ja jatka kypsennystä noin 
30 minuuttia. Lisää lopuksi joukkoon ryöpätyt, vihreät 
pavut ja suikaloitu inkivääri. Koristele annos tuoreella 
persiljalla ja retiisisuikaleilla.

Nikujaga on japanilainen versio suomalaisesta 
lihapadasta. Voit valmistaa sen myös kasvis
pohjaisena käyttämällä esimerkiksi seitania tai 
härkäpapusuikaletta.

uutuustuotteet
2021  

Jepuan Peruna Oy | info@jepo.fi jepo.fi

Reseptit:  
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Sumacilla maustetut lohkoperunat  
Laktoositon, gluteeniton

Majoneesi mustasta valkosipulista
0,060 kg musta valkosipulinkynsi 
0,010 kg sitruunamehu
0,040 kg dijoninsinappi
0,040 kg keltuainen 
0,120 kg kananmuna 
0,900 kg rypsiöljy 
 suola

Lohkoperunat
5,000 kg  JEPO raaka kuorellinen Rosamunda 

uunilohkoperuna 30 mm
 öljy, suola tai  
 rypsiöljyä uppopaistamiseen

Mausteseos
0,010 kg jauhettu sumac
0,010 kg savustettu paprikajauhe
0,010 kg mustapippuri, jauhettu
0,010 kg korianterin siemen, jauhettu
0,040 kg suola

JEPO raaka kuorellinen  
Rosamunda uunilohkoperuna 30 mm 

  Murskaa mustat valkosipulinkynnet. Sekoita keske
nään valkosipulimurska, sitruunamehu, dijoninsinappi, 
keltuainen ja kananmuna. Lisää öljyä seokseen vähi   
tellen sauvasekoittimella sekoittaen. Tarkista maku ja 
lisää tarvittaessa suolaa. Voit käyttää myös valmista 
majoneesia ja maustaa sen fermentoidulla valkosipuli
tahnalla.

  Sekoita mausteet keskenään. Huuhtele lohko
perunat ja anna niiden kuivahtaa. Voit valmistaa lohko
perunat uppopaistamalla tai paahtamalla. Uppopaista 
kaksi kertaa, niin saat niistä rapeammat. Jos valmistat 
perunat paahtamalla,  mausta perunat öljymauste
seoksella ja paahda uunissa kuivapaistolla 200 astees
sa 15–20 min. 

Vinkki!

 

Pussi 5 kg EAN 6416438 060044 Laatikko 3 × 5 kg EAN 6416438 060037
 

Herkullisen rapeat lohkoperunat  
ovat mainiota sormisyötävää!

JEPO pesty pieni  
Rosamunda  
60–70 gr
Pussi 10 kg EAN 6416438 060020   
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