
HÄMMENTÄVÄN HYVÄ



SOOCILLA KÄYTETÄÄN LÄHIALUEEN TUOREITA 
SESONGIN RAAKA-AINEITA 

Raaka-aineet ostetaan tuottajilta suoraan Liperin läheltä
ja ne saapuvat nopeasti kattilaan. Naudan luut, poski,
häränhäntä, keittoliha, emokanat on kaikki niin tuoreita,
että saadaan ne teurastamolta käyttöön jo seuraavana
päivänä. Juurekset hankitaan lähiseudun viljelijöiltä
satokauden mukaan. Tuotantoa myös suunnitellaan
sesonkien kautta. Kun tunnetaan tuottajat, niin 
voidaan sopia etukäteen, että saadaan raaka-aineet
silloin kun ne on tuoreimpia

SOOCIN LIEMET JA KASTIKKEET ON HUOLELLA HÄMMENNETTY 
Uunissa paahdetut luut ja juurekset, nostellaan ja käännellään käsin. 
Liemet keitetään klassisen liemenkeiton taitoja vaalien oikeassa 
lämpötilassa ja oikealla tavalla. Tuotekehityksessä on mukana 
myös nuoria keittiömestareita. Haluamme keittää vain parasta!

MISSÄ KEITELLÄÄN?
Soocin pieni keittämö sijaitsee täällä
Pohjois-Karjalassa,  Ylämyllyllä!
Meidät löydät, kun Joensuusta ajelet 14 km
Varkauden suuntaan. Tuuha käymään!

TAVOITTEENA ON PARAS MAHDOLLINEN MAKU

Liemet ja kastikkeet keitellään suurissa kattiloissa. Lämpötilan
tarkalla säätelyllä saadaan liemistä pehmeitä ja tasaisia. 
Liemet ovat pääsääntöisesti maltillisella suolalla maustettu, 
joten jos haluat keittää niitä kasaan niin suolan määrä ei nouse 
liian korkealle. 
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JÄRVIKALALIEMI
Vesi, vaalean KALAn ruodot, sipuli, fenkoli, purjosipuli, herkkusieni, suola,
valkoviinitiiviste (sis. sulfiitteja), valkopippuri, persilja, timjami, fenkolin siemen, tillin
siemen.

PAAHDETTU KANALIEMI
Vesi, broilerin ranka, sipuli, broileri (Suomi), herkkusieni, porkkana, palsternakka,
purjosipuli, suola, mustapippuri, persilja, timjami, rakuuna, laakerinlehti.

PAAHDETTU JUURESLIEMI
Vesi, sipuli, porkkana, kaali, palsternakka, herkkusieni, lanttu, suola, purjosipuli,
fenkoli, lipstikka, persilja, tattirouhe, mustapippuri, fenkolinsiemen, timjami,
laakerinlehti.

PAAHDETTU LIHALIEMI
Vesi, naudan luut, sipuli, naudan liha (Suomi), herkkusieni, porkkana, palsternakka,
purjosipuli, suola, lipstikka, persilja, mustapippuri, timjami, laakerinlehti.

RAMENLIEMI
Vesi, broilerin ranka, sipuli, porsaan etupotka (Suomi), suola, purjosipuli, inkivääri,
valkosipuli, siitakesieni, sitruunaruoho, chilijauhe.

VILLIRIISTALIEMI
Vesi, hirven ja saksanhirven luut, sipuli, porkkana, purjosipuli, herkkusieni,
palsternakka, suola, herkkutatti, lipstikka, persilja, mustapippuri, katajanmarja,
timjami, laakerinlehti.

SIENILIEMI
Vesi, herkkusieni, suola, herkkutatti, kantarelli, suppilovahvero, persilja, timjami,
mustapippuri.

DEMI GLACE
Lihaliemi (naudan luut, vesi, sipuli, naudan liha (Suomi), herkkusieni, porkkana,
palsternakka, purjosipuli, lipstikka, persilja, mustapippuri, timjami, laakerinlehti),
maissitärkkelys, valkoviinitiiviste (sis. sulfiitteja), suola, karamellisoitu sokerijauhe
(karamellisoitu sokerisiirappi, maltodekstriini), aromi.

SAUCE ESPAGNOLE
Lihaliemi (vesi, naudan luut, sipuli, naudan liha (Suomi), herkkusieni, porkkana,
palsternakka, purjosipuli, lipstikka, persilja, mustapippuri, timjami, laakerinlehti),
muunnettu tärkkelys, tomaattipyre, punaviinitiiviste (sis. sulfiittia), suola,
karamellisoitu sokerijauhe (karamellisoitu sokerisiirappi, maltodekstriini), aromi.

PUNAVIINIKASTIKE
Lihaliemi (vesi, naudan luut, sipuli, naudan liha (Suomi), herkkusieni, porkkana,
palsternakka, purjosipuli, lipstikka, persilja, mustapippuri, timjami, laakerinlehti),
muunnettu tärkkelys, punaviinitiiviste 1,9% (sis. sulfiittia), siirappi, valkoviinitiiviste
(sis. sulfiitteja), suola, fariinisokeri, punaviinietikka (sis. sulfiitteja), herkkusienijauhe,
karamellisoitu sokerijauhe (karamellisoitu sokerisiirappi, maltodekstriini), aromi,
timjami, mustapippuri.

KERMAINEN VAALEA KASTIKEPOHJA
Vesi, laktoositon kerma 29 %, maitokastikepohja (modifoitu vahamaissitärkkelys
(E1422), aromit (umami, kerma, maito), jodioitu suola, stabilointiaine (E415),
kasvisöljy (rypsi), mausteet (sienijauhe)), sulatejuusto (juusto, vesi, kerma,
emulgointiaine (E452, E339, E331)).

PAAHTEINEN TUMMA KASTIKEPOHJA
Vesi, aromit (liha, viinietikka, umami, sieni, rosmariini), modifoitu vahamaissitärkkelys
(E1422), mausteet (sipuli, sieni, lipstikka, rosmariini, valkosipuli), sokeri, suola, väri
(E150c), stabilointiaine (E415), paakkuuntumisenestoaine (E551) (nano).

KAIKKI TUOTTEET OVAT LAKTOOSITTOMIA JA GLUTEENITTOMIA

                                     LIEMET                                          

                    KASTIKKEET JA KASTIKEPOHJAT                     



MIKÄ IHMEEN     ?

"Alettiin täällä Liperin Ylämyllyllä keittelemään
liemiä ja kastikkeita muutaman ammatti-ihmisen
käsin. No sitten kun maistettiin, niin tulihan näistä
ihan hämmentävän hyviä. Oltiin itsekin ihan öönä.
Soociyhtiön pienen keittämön hämmentävän hyvät
liemet ja kastikepohjat on valmistettu
pääsääntöisesti tuoreista lähiseudun raaka-aineista.
Haluamme vastata suomalaisen ravintolakeittiön
laatuvaatimuksiin ja tarpeisiin. Käytimme runsaasti
aikaa tuotekehitykseen ja kuuntelimme kotimaan
parhaiden keittiömestareiden ajatuksia ja vinkkejä.
Pitkällä kokemuksella ja tämän päivän ideoilla ja
opeilla syntyivät hämmentävän hyvät, täyteläiset
liemet sekä kastikepohjat."

 
                                   -Kirre Rainos, toimitusjohtaja, Sooci Oy

YHTEYDET MEIHIN                          
HoReCa & VK pk- seutu: 040 526 1964 
VK muu Suomi: 044 988 99 32             
Atk: sooci.fi    e-mail: sooci@sooci.fi      
Some: @sooci_yhtio                            
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