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KoKaRu:a kohti voi kulkea juuri itselle sopivaan tahtiin,
vaikkapa valitsemalla jotakin jokaisesta ryhmästä joka
päivä, tai vaihtamalla viikoittain yhden päivittäisen aterian
tai välipalan KoKaRuksi: näin perille pääsee parissa kk:ssa.

Ellet ole auringosta ruskettunut, ota D3 –vit. päivittäin
1 ug painokiloasi kohden, 100 ug määrää ylittämättä..

Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD
_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD
_ravintolisat.pdf

KoKaRu:a voi toteuttaa myös osittain – monipuolinen
ruokailu onnistuu vaikkei joka ruokaryhmä olisikaan
edustettuna joka päivä. Jos käyttää chian, hampun tai
pellavan siemeniä, pähkinöitä ei tarvitse syödä.
Pidä virtsa hailakankellervänä juomalla riittävästi.. Parapähkinälle allerginen saa seleeniä siemenistä ja viljoista.

Tutkimustietoa HeVistä, eli hedelmistä ja vihanneksista: Luentosarjan Ruoka olkoon lääkkeesi Osa 3b:
WFPBD & HeVin hyvyys ( 10 min)
https://www.youtube.com/watch?v=QCd3nrD6FMg

Yhden annoksen nyrkkisääntö = 1 nyrkillinen

HeVi yht.
≥10

1 tuore annos = 1 nyrkin koko

Suosi enimmäkseen tuoretta.
Kuivatuilla hedelmillä voi kahmia lisäenergiaa,
herkutella ja makeuttaa puurot / leipomukset.
1 annos kuivattua hedelmää = 4 rkl

Ananas, appelsiini, aprikoosi, avokado, banaani,
carob (johanneksenleipäpuun hedelmä) gallameloni,
granaattiomena, greippi, hunajameloni, hunajapomelo,
kiivi, kirsikka-ananas, klementiini, kumkvatti, lime,
lohikäärmehedelmä, luumu, mandariini, mango,
matissemeloni, nektariini, omena, papaija, persikka,
persimon, pomelo, päärynä, satsuma, sitruuna,
veriappelsiini, verigreippi, viikuna, vesimeloni, viinirypäleet.
Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

1 annos = nyrkin kokoinen
1 annos kuivattuja marjoja / marjajauhetta = 4 rkl

Vitamiinien säilyttämiseksi ota kotimaiset
pakastemarjat käyttöön jäisinä tai sulata niitä
1 minuutti mikrossa juuri ennen tarjoilua.
Ulkomaiset marjat pitää keittää ennen käyttöä.

Aronia, gojimarja, hilla eli lakka, juolukka, karhunvatukka,
karpalo, karviainen, katajanmarja, lillukka, mansikat,
mesimarja, mulperimarja, mustaherukka, mustikat, oliivit
(varo suolaa säilykkeissä), pihlajanmarja, punaherukka,
ruusunmarja, saskatoon eli marjatuomipihlaja, tyrni,
vadelma, valkoherukka, viherherukka, variksenmarja.
Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

1 annos = 1.2 dl tuoretta / 0.6 dl keitettyä

Syö kasviksia tuoreina
joka päivä – folaatista
(B9-vit.) suurin osa
häviää kypsennettäessä.

TUMMANVIHREÄT LEHTIVIHANNEKSET
Babypinaatti, friseesalaatti, jäävuorisalaatti, kiinankaali,
krassi, kurkkuyrtti, lehtikaali, lehtijuurikas, lehtiselleri,
mustakaali, paksoi, parsakaali, pinaatti, romainesalaatti,
rucola, ruohosipuli.
TUOREET YRTIT

Basilika, kirvelit, korianteri, kumina, kynteli, lehtipersilja, laakerinlehti,
lipstikka, meirami, minttu, oregano, persilja, rakuuna, rosmariini,
salvia, sitruunamelissa, thaibasilika, tilli, timjami.

IDUT ja VERSOT (seuraava dia)

Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä :
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.koti
sivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf

IDÄTYKSESSÄ ON ITUA! Ks.
https://hyotykasviyhdistys.fi/
puutarhatieto/idatys-javersotus-2/

1 annos = 1.2 dl tuoretta / 0.6 dl keitettyä

IDÄTETTÄVIÄ
Alfaalfa = sinimailanen, adukipapu, mungpapu,
punaiset kokonaiset linssit, ruis, sarviapila,
vehnä, vihreät linssit.

HUOM!
Idätyksessä hygienia ja itujen
huuhtelut ovat onnistumisen A&O

VERSOIKSI / ORAIKSI KASVATETTAVIA
Auringonkukansiemenet (kuorelliset), herne, punajuuri,
tattari (kuorelliset), vehnä, vihanneskrassi.

SYÖTÄVIÄ VILLIVIHANNEKSIA
Horsman versot, jauhosavikka,
nokkonen, poimulehti, vesiheinä, voikukka.

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaa
t/tietoa-elintarvikkeista/kasittely-jasailyttaminen/hygieniakotikeittiossa/kasvikset-jahedelmat/huomioitavaa-itujen-kasittelyssaja-valmistamisessa-kotikeittiossa/

Mitä Dr. Greger sanoo sinimailasesta?
https://nutritionfacts.org/video/update-on-alfalfasprouts/?queryID=4a0a051599346c22089142f0739b8480

IDÄTYKSESSÄ ON ITUA! Ks. https://hyotykasviyhdistys.fi/puutarhatieto/idatys-ja-versotus-2/
Ole tarkka hygieniasta. Älä tingi huuhteluista.

Mausta korkillisella omenatai balsamiviinietikkaa

Annos = 1.2 dl (ks. alla)

Keräkaali, kukkakaali, kurttukaali, kyssäkaali,
lanttu, nauris, parsakaali, punakaali, retiisi, retikka,
romanesco –kaali, ruusukaali, valkokaali.
Annos= 1.2 dl pilkottuna, tuoreena tai kypsänä
TAI 1 rkl inkivääriä tai piparjuurta pilkottuna.
Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

1 annos = nyrkin kokoinen
KIINTEÄT VIHANNEKSET

Bataatti, fenkoli, hokkaidokurpitsa, juuripersilja,
juuriselleri, keltajuuri, keltasipuli, kesäkurpitsa,
kevätsipuli, kurkku, kurpitsat, latva-artisokka, maaartisokka, munakoiso, mustajuuri, palsternakka, paprikat,
peruna, punajuuri, punasipuli, raitajuuri, raparperi,
salottisipuli, spagettikurpitsa, tomaatti, valkosipuli,
varsiselleri.
Kaikki syötävät sienet kuten herkkusienet, kantarellit,
Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
osterivinokkaat,
siitakesienet ja suppilovahverot.
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

Annos = 1.2 dl tuoreina/ pakastettuina /
keitettyinä / suolattomina tai
vähäsuolaisina säilykkeinä (huuhtele)
TAI 0.6 dl = 4 rkl HUMMUSta TAI
84 g maustamatontaTOFUA / TEMPEÄ.

Adukipapu, belugalinssit, edamame (tuore soijapapu),
herneet, härkäpapu, keltaiset linssit, kidneypavut,
kikherneet, mungpapu, mustapapu, pintopapu, ruskeat
pavut, ruskeat linssit, punaiset linssit (kuorittu ruskea
linssi), sokeriherneet, valkopavut (isot ja pienet), vihreät
linssit, vihreät pavut.
Tutkimustietoa palkokasveista luennossa: Osa 3c WFPBD - Käy pelotta päin PALKOKASVEJA
https://www.youtube.com/watch?v=6fuRFWOiEls&t=1s

Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

Annos = 1.2 dl tuoreina/ pakastettuina / keitettyinä /
suolattomina tai vähäsuolaisina säilykkeinä (huuhtele)
TAI 0.6 dl = 4 rkl HUMMUSta
TAI 84 g maustamatonta TOFUA / TEMPEÄ.

Pavut ovat edullisia säilykkeinäkin.
Vielä halvemmaksi tulee valmistaa kuivatut pavut itse.
Osa papujen sisältämistä lektiineistä on haitallisia ja
siksi kuivatut pavut on aina liotettava ja keitettävä ennen
käyttöä. Kypsien papujen pienet lektiinimäärät eivät ole
haitallisia – tutkimusnäytön mukaan tuoreet / kypsät
pavut ovat mitä terveellisintä sapuskaa!
1.
2.
3.
4.

Huuhtele kuivatut pavut
Liota noin 10 tuntia. Huuhtele.
Keitä 5 minuuttia. Vaihda keitinvesi.
Keitä kypsiksi.

HERNEITÄ
/ LINSSEJÄ
ei tarvitse
liottaa.

Tutkimustietoa palkokasveista luennossa: Osa 3c

WFPBD - Käy pelotta päin PALKOKASVEJA
https://www.youtube.com/watch?v=6fuRFWOiEls&t=1s

Annos = 1.2 dl tuoreina/ pakastettuina / keitettyinä / suolattomina tai
vähäsuolaisina säilykkeinä (huuhtele) TAI 0.6 dl = 4 rkl HUMMUSta
TAI 84 g maustamatonta TOFUA / TEMPEÄ.

Tutkimustietoa palkokasveista luennossa: Osa 3c

WFPBD - Käy pelotta päin PALKOKASVEJA
https://www.youtube.com/watch?v=6fuRFWOiEls&t=1s

TÄYSJYVÄÄ

Monipuolisesti viljoja

Amarantti (G), durra (G),
hirssi (G), kaniwa (G), kaura
(G), kvinoa (G), maissi (G),
ohra, riisi (G), ruis, tattari
(G), tefheinä (G), vehnä:
emmervehnä, freekeh eli
raakavehnä, kuskus, speltti.

1 annos = 1 leipäsiivu TAI 1.2 dl puuroa, mysliä,
pastaa, keitettyä viljaa TAI 2 rkl leseitä TAI
8 dl kuumailmakypsennettyjä popcorneja.
Vähäsuolaiset täysjyväruisleivät joissa
ei lisättyä sokeria tai siirappia:
Oululainen Jälkiuunipala Täysjyväruis Salonen,
Ruisreikäleipä, Samsara, Ullan Ruis.
REAL – ruisleipä on vähäsuolainen. Sisältää siirappia.

KoKaRu –leipäresepteistä voit jättää
suolan niin vähiin (tai pois) kuin haluat.

Tutkimustietoa täysjyväviljoista: Ruoka olkoon lääkkeesi –luentosarjan Osa 3d:
WFPBD Täysjyvä. Sis. gluteeni-intoleranssin ja lihavuusepidemian kaivelua. ENGLISH SUBTITLES
https://www.youtube.com/watch?v=1H6iEArfI4U&t=1s

Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

SIEMENIÄ

Nauti ”naturel”, eli suolaamattomina ja
paahtamattomina, niin vältyt haitallisilta
PAH- ja ikäännyttäviltä AGE –yhdisteiltä.

AURINGONKUKKA kuorittu, CHIA kokonainen, HAMPPU
kokonainen/kuorittu, KASTANJA, KURPITSANSIEMENET
kuorittu, PELLAVA kokonainen/kuorittu <- VINKKI! murskaa
itse morttelissa niin ei tarvitse ostaa paahdettua rouhetta.
PINJANSIEMEN kuorittu, PISTAASIPÄHKINÄ kuorittu
(oikeasti siemen), SEESAMINSIEMEN kokonainen/kuorittu,
UNIKONSIEMEN kokonainen/kuorittu.
Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

Nauti ”naturel”, eli suolaamattomina ja
paahtamattomina, niin vältyt haitallisilta
PAH- ja ikäännyttäviltä AGE –yhdisteiltä.

CASHEWPÄHKINÄ, HASSELPÄHKINÄ, KARUKA,
MAAPÄHKINÄ = Peanut (palkokasvi), MAKADAMIA,
MANTELI (kuuluu kivihedelmiin), MONGONGO,
PARAPÄHKINÄ = Brazil Nut, PEKAANIPÄHKINÄ,
PISTAASI, (oikeasti siemen, ks. edellä),
PYÖKKIPÄHKINÄ, SAKSANPÄHKINÄ = Walnut,
TAMMENTERHO
Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

SUOSI KOFEIINITTOMIA JUOMIA. Vesi on paras janojuoma.
Ellei hanavesi maistu, hiilihapotuslaitteella saat kuplavettä ilman lisäaineita ja edullisemmin kuin pulloissa.

Kofeiinitonta kahvia löytyy myös suodatinkahvina (RELAX).
- Viljakahvi on kofeiinitonta (esim. BarleyCup).
Kofeiinittomia TEEJUOMIA: Rooibos, kamomillatee, minttutee,
piparminttutee, ruusunmarjatee.

- Kasveja, joiden osia kuivattamalla voi itse tehdä teetä:
Mansikan kanta, mustaherukan lehti, sitruunamelissa, vadelman lehti.

KAROB -jauhe on kofeiiniton vaihtoehto kaakaojauheelle;
vaihda maun mukaan osittain tai kokonaan.

Maitotuotteille
ei KoKaRu:ssa
ole tarvetta.

Vähärasvaisia
kasvimaitovalmisteita
voidaan halutessa
käyttää muutama
desilitra päivässä,
vähäsokerisia
vaihtoehtoja suosien.

KASVIMAITORESEPTEJÄ
KASVIJUOMIEN PERUSOHJE
1.5 - 2 dl pähkinöitä / siemeniä
TAI 3 dl kypsennettyjä viljoja
2 dl
lämmintä vettä
7 dl
kylmää vettä
¼ tl
jodioitua PAN-suolaa
Maun mukaan 1 banaani TAI 1-2 taatelia
(ripaus luonnon vaniljaa)

Esim.
CASHEWPÄHKINÄT
MANTELIT
SEESAMINSIEMENET
Keitetty HIRSSI
KAURA
RIISI

KASVIMAITOJEN ABC
https://chocochili.net/2014/01/kasvimaitojen-abc/
Huomaa, ettei Chocochilin ruokablogi ole
KoKaRu –sivusto, vaikka siellä reseptit
ovatkin 100 % kasviperäisiä.

Sekoita tehosekottimessa ensin kuivat aineet ja lämmin vesi,
sitten kylmä vesi erissä, kunnes juoma on tasaista.

TOFUKERMA
1 pkt (200-250 g) maustamatonta tofua
½ banaania tai 4 liotettua kuivattua taatelia tai viikunaa
TAI 1 dl sokeroimatonta ananasmurskaa
½ sitruunan mehu
Sekoita tehosekoittimessa kermaiseksi, lisää vettä tarvittaessa.

Kuva: Piqsels.com

KASVIKERMOJA
KASVIKERMA

KASVIKERMAVAAHTO

2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä
/ liotettuja kuorittuja manteleita
2 dl vettä TAI sokeritonta ananasmurskaa

Lisää kasvikerman kiinteyttä agar agarilla.
Keitä kattilassa agar –vesi 2 minuuttia koko ajan
sekoittaen. Kaada tehosekoittimeen ja sekoita
tasaiseksi. Kaada kulhoon ja laita jääkaappiin yön yli.
Vatkaa sitten kuohkeaksi.

Makeutukseksi 2 kuivattua taatelia liotettuna
TAI 2 rkl rusinoita tai 1 banaani
Ripaus luonnon vaniljaa
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.
Veden määrää säätelemällä saat sopivan
paksuuden vaniljakastikkeeksi
/ täytekakun kuorrukkeeksi.

KASVIKERMOJA
AURINGONKUKKAHAPANKERMA

KAURAKERMA

2,5 dl
2,5 dl
1/2 tl
1-2

2 dl kypsäksi keitettyjä kauraryynejä
2 dl vettä

auringonkukansiemeniä tai cashewipähkinöitä
vettä
jodioitua PANsuolaa
sitruunan mehu

Sekoita tehosekoittimessa.

Kuvat: Piqsels.com

Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

RAEVUUSTO
TOFU – RAEVUUSTO
1 dl
cashewpähkinöitä
1 dl
vettä
2 tl
sipulijauhetta (tai vähän sipulia)
1 tl
valkosipulijauhetta (tai 1 kynsi)
1 tl
sitruunamehua
500 g maustamatonta tofua
0,5 dl
ruohosipulia
( ½ -1 tl yrttisuolaa )
Sekoita pähkinät, vesi ja mausteet tehosekoittimessa.
Lisää sitruunamehu lopuksi. Murskaa tofu käsin kulhossa.
Kaada kastike tofun päälle ja sekoita joukkoon ruohosipuli.
Sarjakuva: https://mutts.com/collections/comic-strips

VUUSTO & SULATEVUUSTO

1 tl

lISÄÄ
Pehmeää juuston
makua saa lisäämällä
3 -5 rkl ravintohiivahiutaleita.

VUUSTOKASTIKKEITA
Pehmeää juuston makua saat lisäämällä 3 – 5 rkl RAVINTOHIIVAHIUTALEITA vuustoihin, tai sellaisenaankin ruuan päälle.

VUUSTOKASTIKE

VUUSTOKASTIKE UUNIRUOKIIN
3 dl
2 dl

vettä
cashewpähkinöitä
tai osa auringonkukansiemeniä
2 rkl
sitruunamehua
1
sipuli
2-3
valkosipulinkynttä
3 - 5 rkl ravintohiivahiutaleita
½ tl suolaa
Sekoita tehosekoittimessa.
Käytä juustoraasteen sijaan.

VUUSTO
AURINGONKUKKAVUUSTO

Pehmeää juuston makua saat lisäämällä seokseen
noin 3 rkl RAVINTOHIIVAHIUTALEITA.

Teolliset kasvimaitotuotteet eivät varsinaisesti kuulu KoKaRu:un, mutta jos ne helpottavat terveellisen
ruokavalion toteutusta arjessa, vähäsokerisia ja vähärasvaisia kasvimaitotuotteita voidaan käyttää muutama
desilitra päivässä. Kalsiumia saa kokokasvisruokavaliosta muutenkin – ks. seuraava dia.

250 g pakkaus tofua sisältää 1705 mg kalsiumia.

Tiedätkö mikä on kalsiumparadoksi? Katso: https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_ravintolisat.pdf

PUUROVINKKEJÄ
Tuoreet ja kuivatut hedelmät sekä marjat antavat makua.
Valinnanvaraa riittää: Katso hedelmä- ja marjaluettelot.
Kaurapuuron sekaan voi pilkkoa omenan (1 / hlö)
jo ennen puuron kypsennystä mikrossa tai kattilassa.
Ripaus kardemummaa ja ½ tl kanelia kruunaa herkun.
1-2 ruokalusikallista lese-siemensekoitusta puuron seassa
on hyvä mineraalien, kuten raudan, lähde.
Puuron tuhtiutta voi edelleen kasvattaa kypsiä linssejä lisäämällä.
Maitoon tottuneille esim. Alpro kookosmaito tai
Alpro Soya Light antavat pehmeää makua vähin kalorein.
Ne sisältävät yhtä paljon kalsiumia kuin lypsymaito,
mutta paljon vähemmän sokeria. Ota tavaksi lukea tuoteselosteet.

PUUROJA

Mikropuuron teossa vaikeinta
on sopivan astian valinta.

1 dl

2 dl

hiutaleita

vettä

Heilauta.

3 min

Valmista!

HIUTALEPUUROT

1 l
4 dl
½ tl

vettä
täysjyväviljahiutaleita
jodioitua PAN-suolaa

KAURA
OHRA
RIISI
RUIS
TATTARI
SPELTTI / VEHNÄ
4-VILJAN

Keitä vesi kattilassa. Lisää hiutaleet, ja anna niiden hautua
pakkauksen ohjeen mukainen aika miedolla lämmöllä.
Pidempi haudutus parantaa puuron sulavuutta.
Lisää suola vasta viimeiseksi.
V E L L I : Kuten edellä, mutta laita hiutaleita vain 1.2 dl.
JAUHOPUUROT
1 l
3 dl
½ tl

vettä
täysjyväjauhoja
jodioitua PAN-suolaa

OHRA
RIISI
RUIS
TATTARI
GRAHAM/SPELTTI/VEHNÄ

Keitä vesi kattilassa. Vispaa jauhot joukkoon. Anna hautua
miedolla lämmöllä 20-50 min. Lisää suola vasta viimeiseksi.

RYYNIPUUROT
1 l
vettä
1.5-2 dl täysjyväsuurimoita
½ tl
jodioitua PAN-suolaa

AMARANTTI, HIRSSI,
KAURA, KVINOA.
MAISSI (POLENTA),
OHRA, RIISI, RUIS
TATTARI
SPELTTI / VEHNÄ

Keitä vesi kattilassa. Lisää siivilässä pestyt suurimot.
Kypsytä pehmeäksi ½-2 h (suurimoista riippuen,
rikotut kypsyvät nopeammin).
Jos käytät osittain kasvimaitoa veden sijasta,
Cas
lisää se vasta veden käydessä vähiin. Lisää suola viimeiseksi.
Kotimaiset kokonaiset jyvät voi ensin liottaa yön yli ja puuron
voi hauduttaa (leivin)uunissa.
R Y Y N I V E L L I : Kuten edellä, mutta laita suurimoita vain ½ dl.
K A S V I K E R M A : Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi 2 dl vettä
tai sokeritonta ananasmurskaa + 2 dl cashewpähkinöitä / liotettuja kuorittuja
seesaminsiemeniä / liotettuja kuorittuja manteleita + 2 kuivattua taatelia liotettuna
/ 2 rkl rusinoita / banaani ja ripaus luonnon vaniljaa.

TOHTORIN TUOREPUURO
Kylkiäisiksi pätkä kesäkurpitsaa ja punakaalin lehtiä.
TUOREPUURO INTIALAISITTAIN:
2 dl
kaurahiutaleita
115g (puolikas tölkillinen) kikherneitä
1rkl
chia-siemeniä
Kurkumaa, mustapippuria ja basilikaa
Sekoita kaikki. Jaa lounasrasioihin. Anna
”hautua” ainakin yhden yön yli jääkaapissa.

Sarjakuva: mutts.comics.com.

Kuva: Juha Lempiäinen

Sarjakuva: mutts.com.

VISPIPUURO
3 dl
1 pkt
1,5 l
3 dl

täysjyvämannaryynejä (tai tummia)
taatelia
vettä
puolukkaa tai muita marjoja

Keitä taatelit vedessä, vatkaa mannaryynit joukkoon.
Lisää marjat valmiiseen puuroon.
Vatkaa jäähtyneenä sauvasekoittimella.
Marjapuuron voi keittää myös ruisjauhoihin.
Keitä ensin löysä ruispuuro. Lisää puolukkasurvos.

.

Sarjakuva: mutts.comics.com. Kuva: Pixabay.com.

JOULUINEN RIISIPUURO
3-4 dl
1.5-2 dl
6-7 dl
½ tl

vettä
Risella –täysjyväriisiä
mieluista vähäsokerista kasvimaitoa
jodioitua PAN-suolaa

Kiehauta vesi kattilassa. Lisää riisinjyvät.
Keitä riisit puolikypsiksi (15-20 min).
Lisää kasvimaito ja hauduta miedolla lämmöllä
vielä tunnin ajan, välillä pohjasta hämmentäen.
Lisää suola viimeiseksi.

Sarjakuva: mutts.com.

Kahmi puuroosi kasvi(laji)pisteitä !

JOS AIKAA ON ALLE 3 MINUUTTIA:
Koska ikääntymistä kiihdyttäviä AGE –yhdisteitä syntyy
kuumennettaessa proteiinipitoisia elintarvikkeita,
KoKaRu:ssa suositaan paahtamattomia raaka-aineita.
Vaikkeivät murot terveellisyydessään vedä kaurapuurolle
vertoja, voivat ne pelastaa superkiireisen aamun.
Parhaissa muro- ja myslivaihtoehdoissa vilja on täysjyvää,
eikä niihin ole lisätty sokeria.

Marjat, hedelmät ja siemenet tuovat aamiaiseen antioksidantteja
ja runsaasti lisää vitamiineja, sekä hiven- ja kivennäisaineita.
Eniten tulehduksen vastaista alfalinoleenihappoa (ALA) on
hampun, pellavan ja chian siemenissä. Osta siemenet(kin)
paahtamattomina ja suolattomina. Siemenet voi halutessaan
murskata itse morttelissa.

MUROMYSLI (GRANOLA)
2 l
1 dl
1 dl
1 dl
1 dl
3 dl
2 dl
1 dl

tavallisia ja/tai isoja kaurahiutaleita (osan voi vaihtaa tattarihiutaleisiin)
kookoshiutaleita
siivilässä huuhdeltuja kuorettomia auringonkukansiemeniä
kurpitsansiemeniä
manteli- ja/tai hasselpähkinärouhetta
vettä
omenamehua
taatelisosetta

Sekoita kuivat aineet. Sekoita nesteet kuiva-aineiden joukkoon niin, että tulee murumainen seos.
Kuivata uunissa 100 – 120 asteessa 1-2 cm paksuisena kerroksena 2-3 tuntia. Sekoita välillä.
Lisää valmiiseen granolaan kuivattuja marjoja ja hedelmiä ja pähkinöitä maun mukaan.
Kuva: Piqsels.com.

AAMIAISELLA / VÄLIPALALLA

Marjojen happamuus vähenee kun
ne kuorruttaa carob –jauheella.

LEIPIÄ
PORKKANASÄMPYLÄT
2 dl porkkanaraastetta
1 dl tattarijauhoa
2 dl kurpitsansiemenjauhetta
4 dl vettä
2 tl psylliumjauhetta
1 rkl kurkumaa
ripaus suolaa

Sekoita porkkanaraaste, tattarijauho ja
kurpitsan-siemenjauho keskenään.
Lisää psyllium, vesi ja mausteet.
Sekoita ja anna turvota hetken aikaa.
Muotoile kämmenen kokoisia litteitä
sämpylöitä pellille.
Paista 200 asteessa n. 20 min.

PELLAVATIKUT
1 dl
1 dl
1 dl
2 dl
1 dl
1 dl
1 dl
0,5 tl

vettä
pellavansiemeniä
kasvikermaa
kaurahiutaleita
grahamjauhoja
kookoshiutaleita
jauhettuja saksanpähkinöitä
suolaa

Kiehauta pellavansiemenet vedessä, lisää muut aineet, sekoita
taikina. Jaa taikina n. 30 osaan, muotoile pellille ohuita tikkuja ja
paista 200 asteessa 10-15 min.

KASVIKERMA
2 dl cashewpähkinöitä / liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä tai manteleita
2 dl vettä
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

LEIPIÄ
RUISLEIPÄSET
1l
1,5 rkl
2 tl
1-1,2 l

lämmintä vettä
psylliumjauhetta
jodioitua PAN -suolaa
ruisjauhoja

Sekoita psyllium veteen, anna turvota muutama minuutti.
Lisää suola ja jauhot ja sekoita tasaiseksi.
Ota lusikalla taikinapalloja, jauhota, painele hieman
ja paista pellillä n. 225-250 asteessa puolisen tuntia.
Vaihtoehtoja: täysjyvävehnä, speltti, tattari, riisi jne.
Osan jauhoista voi korvata hiutaleilla, puurontähteitä voi
sekoittaa joukkoon.
Taikinaan voi lisätä esim. porkkanaraastetta, nokkosta,
siemeniä, rusinoita, taatelinpaloja, soijajauhoja, yrttejä,
anista, fenkolia ja kuminaa.

LEIPIÄ

KAURARIESKA
5 dl
1.5 tl
6 dl
1 dl

kasvimaitoa
suolaa
kaurahiutaleita
täysjyvävehnäjauhoa

Liota hiutaleita nesteessä ja lisää muut aineet.
Levitä taikina leivinpaperille pellille ja
paista 250 asteessa n. 30-40 min.
Tarjoa lämpimänä levitteen kanssa.

PERUNARIESKAT

1 kg perunoita
vettä
1 tl jodioitua PAN -suolaa
5 dl ohrajauhoja
Keitä perunat, anna vähän jäähtyä. Soseuta ne.
Lisää suola, jauhot ja tarvittaessa vähän keitinlientä.
Kauli puolen sentin paksuisia rieskoja, pistele ja
paista 250 asteessa n. 15-20 min.
Tarjoa heti tai peitä liinalla.
Kuva: Piqsels.com.

LEIPIÄ
NOKKOSKALTIAISET
1 dl kuivattua nokkosta
5 dl vettä
0,5 dl
tahinia
½ tl suolaa (1 tl ellei tahinissa ole suolaa)
2 dl siivilässä pestyjä auringonkukansiemeniä
2 dl kurpitsansiemeniä
2 dl kaurahiutaleita
2 dl tattarijauhoja
2 dl tattarihiutaleita tai grahamjauhoja
Sekoita kaikki ainekset taikinaksi.
Kauli taikina levyksi ja ruuduta neliöitä.
Pistele ja paista 220 asteessa n. 15 min.
Kuva: pxhere.com

LEVITTEITÄ
H U M M U S (kreikkalainen kikhernetahna)
4 dl
1-1,5 dl
1 dl
2-3 rkl
2-4
½ - 1 tl

keitettyjä kikherneitä
keitinlientä tai keitettyä vettä
seesaminsiemeniä tai 0,5 dl tahinia
sitruunanmehua
valkosipulinkynttä murskattuna
suolaa (ellei suola tule jo tahinista tai
säilykkeiden liemistä)
(1 tl korianteria)
Yrttejä: vihanneskrassia, tilli- tai persiljasilppua
Jauha tehosekoittimessa kuivat seesaminsiemenet.
Lisää 2 dl kikherneitä, jauha lisää, lisää keitinlientä ja
loput aineet paitsi yrtit. Sekoita tasaiseksi, yrtit
viimeisenä. Voi tarjota lämpimänä, kylmänä, dippi- tai
salaatinkastikkeena.
Vaihtoehtoja: Valkoiset pavut, pintopavut jne.

Valitse sokeroimattomat tuotteet

TAHINI eli
seesamsiementahna

MAAPÄHKINÄVOI

LEVITTEITÄ

LEVITTEITÄ

PAPU-PÄHKINÄTAHNA
300 g
300 g
2 dl

0,5 dl
0,5 dl
AVOKADOTAHNA
1-2 avokadoa
1
sitruunan mehu tai vähemmän
1 valkosipulin kynsi hienonnettuna
tuoretta basilikaa/tilliä/kirveliä/persiljaa jne.
Hyppysellinen PANsuolaa
Pese ja halkaise avokadot, poista siemen ja ota
lusikalla irti kuoresta. Soseuta haarukalla tai
tehosekoittimessa, lisää sitruunamehu (estää
tummumisen), sekoita kaikki aineet.

1 rkl
1 rkl
6
6 kpl
6

kidneypapuja
kikherneitä
pähkinöitä
(cashew, hassel, manteli)
seesaminsiemeniä
lämmintä vettä, johon
sekoitetaan mausteet:
jauhettuja kuminansiemeniä
Välimeren yrttimausteseosta
valkosipulinkynttä
oliiveja
aurinkokuivattua tomaattia

Jauha seesaminsiemenet ja pähkinät hienoksi. Jauha
kaikki tasaiseksi.
Piilosuolaa kertyy oliiveista ja aurinkokuivatuista
tomaateista ( + jos hankit palkokasvit säilykkeinä).
Tarkista yrttimausteseoksen suolamäärä.

LEVITTEITÄ

LEVITTEITÄ

Jos käytät suolattua tahinia tahi säilykepapuja, jätä reseptistä suola pois, tai vähennä reilusti sen määrää.

LEVITTEITÄ

LEVITTEITÄ
TOFUMAJONEESI
300 g pehmeää tofua
2 dl liotettuja cashewpähkinöitä
3 rkl sitruunamehua
½ tl PANsuolaa
1 tl sipulijauhetta (tai pala sipulia)
Sekoita kaikki tehosekoittimessa tasaiseksi.
Kaada kulhoon ja laita jääkaappiin.
Mausta mielesi mukaan. Tofumajoneesia
voi käyttää levitteenä, salaatinkastikkeena
(lisää tillisilppua) tai ruuan lisukkeena.

LEVITTEITÄ
Hauduta porkkanaraaste pannulla vesitilkassa pehmeäksi.
Anna jäähtyä. Lisää suola, persilja ja sitruunamehu.

Sekoita tehosekoittimessa tasaiseksi tahnaksi.

Montako kasvi(laji)pistettä Sinä saat
leipäsi mukana ?

Eväsleipäniksi

Kurkut eivät lötkistä
kosteudellaan leipää,
Kun sirottelee väliin siemeniä
(esim. chia), siemenjauhoa
ja/tai ravintohiivahiutaleita.

Suodatinpussiin pakattu
leipä on siisti syödä.

SALAATTIVINKKEJÄ
Korkillinen
omena- tai
balsamiviinietikkaa tuo
salaatteihin
raikasta makua.
KASVIKERMARESEPTIT
KASVIMAITODIASSA

Salaatteihin voi sekoittaa siemeniä
ja / tai lisätä pähkinöitä.
Niiden sisältämä rasva edistää
fytokemikaalien imeytymistä.
Teollisia rasvalisiä kuten öljyjä ei tarvita.

Päivittäiset pari ruokalusikallista
ravintohiivahiutaleita on maukas
sinkin lähde, sopii salaatteihinkin.

Jos käytät säilöttyjä
palkokasveja,
huomaa, että niissä
on suola jo valmiina.

SALAATINKASTIKKEITA
KURKKU-SALAATINKASTIKE
1
pitkä kurkku
1 dl cashewpähkinöitä
tai auringonkukan siemeniä
pala sipulia
1/2 tl jodioitua PANsuolaa
1 rkl sitruunamehua tai maun mukaan

Jauha pähkinät/siemenet.
Sekoita kurkku tehosekoittimessa
nestemäiseksi. Lisää muut aineet.
Sekoita tasaiseksi.

SALAATINKASTIKKEITA
TSATSIKI-KASTIKE
1 pkt
0,5 dl
2-4
2-3 rkl
½ tl

1

maustamatonta tofua
cashewpähkinöitä
valkosipulinkynttä
sitruunanmehua
jodioitua PANsuolaa
minttua
vettä tehosekoittimeen sopivasti
kurkku raasteena

Sekoita tehosekoittimessa muut paitsi
kurkku, kaada kulhoon, lisää kurkkuraaste
ja tarkista maku.
Kuvat: Pxhere.com

SALAATINKASTIKKEITA
KASVIMAITOJUOMIEN PERUSOHJE

AVOKADO-SALAATINKASTIKE
1
kypsä avokado
1 rkl
sitruunamehua
1 tl
yrttisuolaa
1
valkosipulinkynsi
1 rkl
persiljasilppua
0,5 dl kasvimaitoa

1.5 - 2 dl pähkinöitä / siemeniä TAI 3 dl kypsennettyjä viljoja
2 dl
lämmintä vettä
7 dl
kylmää vettä
¼ tl
jodioitua PAN-suolaa
Sekoita tehosekoittimessa ensin kuivat aineet ja lämmin vesi,
sitten kylmä vesi erissä, kunnes juoma on tasaista.

Sekoita avokado, murskattu
valkosipulinkynsi, persiljasilppu, kasvimaito
ja suola tehosekoittimessa.
Liruta loppuvaiheessa sitruunamehu sekaan.
Kuva: Pxhere.com

SALAATINKASTIKKEITA
TOFUMAJONEESI
300 g
2 dl
3 rkl
½ tl
1 tl

pehmeää tofua
liotettuja cashewpähkinöitä
sitruunamehua
suolaa
sipulijauhetta tai pala sipulia

Sekoita kaikki tehosekoittimessa tasaiseksi.
Kaada kulhoon ja laita jääkaappiin.
Voi maustaa mielesi mukaan.
Voi käyttää levitteenä, salaatinkastikkeena (lisää
tillisilppua) tai ruuan lisukkeena.
Kuvat: Tofu worldopenfoodfacts.org. Cashewpähkinät ja sitruuna Pxhere. Sipuli Pixabay.

SALAATINKASTIKKEITA
KIKHERNEMAJONEESI
2 dl
5 dl
2 rkl
2 rkl
½ tl

liotettuja tai säilöttyjä kikherneitä
vettä
tahinia
sitruunan mehua
yrttisuolaa (jätä pois jos tahini on suolattu)

Sekoita tehosekoittimessa kikherneet ja vesi
tasaiseksi. Kaada kattilaan ja keitä 10 minuuttia
koko ajan hyvin sekoittaen.
Kaada takaisin tehosekoittimeen,
lisää loput ainekset ja sekoita kunnes tasaista.
Mausteita voi vaihdella tarpeen mukaan.

JUURESSALAATTEJA
PUNAJUURI- tai PORKKANASALAATTI

ROSOLLI

5 dl

höyrytettyä punajuurta tai porkkanaa raasteena
(luomuna nämä juurekset ovat makoisampia)
0.5 dl saksanpähkinärouhetta
1 dl ananasmurskaa
(Ripaus yrttisuolaa)

4-5
2-3
2-3
1
1

Sekoita salaatti. Lisää suolaa vain tarvittaessa.

Kastike: 2 dl kasvikermaa

keitettyä punajuurta
keitettyä porkkanaa
keitettyä perunaa
sipuli
(suola)kurkku

K A S V I K E R M A : 2 dl cashewpähkinöitä / liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä / liotettuja kuorittuja manteleita
+ 2 dl vettä. Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi. Veden määrää säätelemällä saat sopivan paksuuden.
K A S V I K E R M A V A A H T O : Lisää kasvikerman kiinteyttä agar agarilla. Keitä kattilassa agar –vesi 2 minuuttia koko ajan
sekoittaen. Kaada tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi. Kaada kulhoon ja laita jääkaappiin yön yli. Vatkaa sitten kuohkeaksi.
Taustakuva: Tiia Monto / Wikimedia Commons, Copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

KAALISALAATTEJA
Kukkakaalimuruja
on saatavana myös
valmiina pakasteena

KAALISALAATTI
kaaliraastetta, porkkanaraastetta, oreganoa
Salaatinkastiketta kyytipojaksi
Kuvat: Piqsels.com.

SALAATTEJA KREIKKALAISITTAIN

SIMPPELI KREIKKALAINEN SALAATTI
Pilko tomaatti, leikkaa sipuli ohuiksi renkaiksi,
kuutioi maustamaton tofu, lisää oliiveja maun mukaan.

Kuvat: Pixabay.com.

PALKOKASVISALAATTEJA
RIISI- PAPUSALAATTI

VÄRIKÄS PAPUSALAATTI

5 dl
4 dl
1
1 dl
3 rkl
0,5 dl

2 dl
2 dl
2 dl
1 dl
2 dl
2 dl
3 rkl
2 rkl
1,5 dl

keitettyä täysjyväriisiä
keitettyjä mustapapuja
punainen paprika kuutioina
purjosuikaleita
maapähkinä- tai mantelirouhetta
persiljasilppua

Kastike:
1 rkl vettä
1 rkl sitruunamehua
1 tl paprikajauhetta
1-2 tl oreganoa
1 valkosipulin kynsi murskattuna
Sekoita salaattiainekset. Sekoita kastikkeen ainekset.
Yhdistä.

keitettyjä kikherneitä
keitettyjä kidneypapuja
keitettyjä vihreitä papuja
punasipulisuikaleita
punaisia paprikasuikaleita
maissia
maapähkinärouhetta
sitruunamehua
silputtua ruohosipulia

Tarjoile kasvikerman (erillinen ohje) kanssa.
Sekoita sipuli sitruunamehuun ja anna hetken
seistä. Sekoita kaikki ainekset varovasti, anna
maustua jääkaapissa ennen tarjoilua.
Koristele yrteillä.

PALKOKASVISALAATTEJA
KREIKKALAINEN KIKHERNESALAATTI
5 dl keitettyjä kikherneitä / säilykettä
1
iso sipuli ohuina viipaleina
3
tomaattia lohkoina
12-15 mustaa oliivia
100 g tofua kuutioina
1
salaatinkerä
3 rkl maapähkinä- tai mantelirouhetta
1 rkl vettä
1 rkl sitruunamehua
1 tl
basilikaa, kirveliä
1
valkosipulinkynsi murskattuna

Kuva: Pxhere..

Aseta suikaloidut salaatinlehdet salaattikulhon reunoille ja pohjalle.
Sekoita kikherneet, sipuli ja tomaatti ja kaada salaatin päälle. Laita päälle tofukuutiot ja oliivit.
Sekoita vesi, sitruunamehu ja mausteet kastikkeeksi ja kaada nauhana päälle. Ripottele rouhe.

PALKOKASVISALAATTEJA
LINSSISALAATTI

2,5 dl vihreitä linssejä
5 dl
vettä
1 dl
purjosuikaleina
1 dl
kurkkukuutioita
0,5 dl tomaattisosetta
1 tl
kynteliä
Ripaus yrttisuolaa
Maun mukaan tomaattia ja persiljaa
Ellet käytä valmista linssisäilykettä, keitä
siivilässä huuhdeltuja linssejä 30-40 min. Laita
kulhoon (jäähtyneet) linssit, purjosuikaleet ja
kurkkukuutiot. Sekoita kaikki aineet.
Koristele tomaatilla ja persiljalla.

Makusilmut tottuvat vähäsuolaiseen ruokaan jo parissa
viikossa. Säilötyissä palkokasveissa suola on jo valmiina –
se ei huuhtelemallakaan kokonaan häviä.

PALKOKASVISALAATTEJA
MUSTAVALKOINEN PAPUSALAATTI

5 dl
5 dl
1
2
0.5 dl
2 rkl
1 rkl
1 tl

keitettyjä valkoisia papuja
keitettyjä mustia papuja
pieni purjo suikaleina
tomaattia kuutioina
maapähkinä- tai mantelirouhetta
vettä
sitruunamehua
kirveliä tai kynteliä

Sekoita ainekset, tarkista maku ja pidä
jääkaapissa pari tuntia ennen tarjoilua.
Sekoita ja koristele.

Säilötyissä pavuissa suola on jo valmiina.

PALKOKASVISALAATTEJA
KOLMEN PAVUN SALAATTI
2 dl
2 dl
2 dl
1 dl

keitettyjä kidneypapuja
keitettyjä valkoisia papuja
keitettyjä vihreitä papuja / vahapapuja
sipulirenkaita

Marinointi:

3-4 rkl sitruunamehua
1/2 tl yrttisuolaa
Yrttimausteita esim. kirveliä, kynteliä
Sekoita varovasti kaikki ja anna maustua
jääkaapissa seuraavaan päivään.
Kuva: Pxhere.

PERUNASALAATTI
PERUNASALAATTI
4-5 keitettyä perunaa
1-2 sipulia tai pala purjoa
½
pitkää kurkkua
Maun mukaan tilliä tai persiljaa
Salaatinkastiketta
Kuori perunat, kuutioi pieneksi perunat, sipulit ja kurkku,
suikaloi purjo. Sekoita salaatti.
Vaihtoehtoja: oliivia, varsisellerinpaloja, kurkumaa
Kuvat: Pxhere.com.

SEIKKAILIJAN SALAATTEJA
HORTOILIJAN
SALAATTI
nuoria voikukanlehtiä,
poimulehtiä,
horsmanversoja,
vuohenputkenlehtiä,
saviheinän lehtiä,
nokkosenlehtiä,
vähän koivunlehtiä,
sipulisilppua,
ripaus yrttisuolaa

SEIKKAILIJAN SALAATTEJA
VOIKUKKASALAATTI
nuoria voikukanlehtiä,
tomaattilohkoja,
vihreitä paprikasuikaleita,
mustia oliiveja,
sipulirenkaita,
mantelirouhetta,
tofua kuutioina,
hieman sitruunamehua

Kuva: Pxhere. Sarjakuva: Mutts.comics.com.

SITÄ SUN TÄTÄ -SALAATTI

Sarjakuva:
Mutts.com
https://mutts.com/
collections/comicstrips

VIHREITÄ SALAATTEJA
VIHREÄ SALAATTI

PERSILJASALAATTI

1
kurkku
½
kiinankaalia
2-3 varsisellerin vartta
1
vihreä paprika
½
purjoa
1
avokado
vähän sitruunamehua
ripaus yrttisuolaa

5 dl hienonnettua persiljaa
2 rkl basilikaa
½ dl jauhettua saksanpähkinää
3
puristettua valkosipulinkynttä
1-2 dl aurinkokuivattuja tomaatteja

Pese ja suikaloi kaikki kasvikset.
Leikkaa avokado puoliksi ja irrota sisus lusikalla.
Kuutioi avokado ja sekoita sitruunamehun kanssa.
Sekoita kaikki.
Kuva: Pxhere..

WALDORFIN
SALAATTI

WALDORFIN SALAATTI

4 lehtisellerin vartta
2 omenaa tai 1/3 hunajamelonia
)
1 dl saksanpähkinärouhetta
2-3 rkl kasvikermaa
Leikkaa palasiksi ja sekoita salaatti.

KASVIKERMA
2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä
/ liotettuja kuorittuja manteleita
+ 2 dl vettä.

Kuvat: Hunajameloni pxhere.com. Lehtiselleri Tiia Monto / Wikimedia Commons,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.
Veden määrää säätelemällä saat sopivan
paksuuden.

Montako kasvi(laji)pistettä
tulet salaatissasi syöneeksi?

KEITTOVINKKEJÄ

KASVIKERMA

Keittojen makua voit pehmentää lisäämällä niihin
kasvikermaa. Nokareella maapähkinävoita tai tahinia
keitoista tulee tuhdimpia.

2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja
seesaminsiemeniä tai manteleita
/ kypsäksi keitettyjä kauraryynejä
2 dl vettä

Ravintohiivahiutaleet antavaa pehmeää, parmesanjuuston
tapaista makua. Lisää ne vasta valmiin keiton päälle.
Myös suola kannattaa ripotella valmiiseen keittoon
– samasta määrästä suolaa tulee silloin enemmän makua.

Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi
tahnaksi.

TOFUKERMA
1 pkt (200-250 g) maustamatonta tofua
½ sitruunan mehu
Vettä

Sekoita tehosekoittimessa kermaiseksi, lisää sopivasti vettä.

BORSSIKEITTO
5-6 punajuurta
3 porkkanaa
1 pieni valkokaali
1 palsternakka
2 sipulia
3 tomaattia
3 valkosipulinkynttä
2 rkl tomaattisosetta
basilikaa, persiljaa ( yrttisuolaa )
2 l vettä
2-3 dl keitettyjä suuria valkoisia papuja
”Smetana”
2 dl cashewpähkinöitä
2 dl vettä
0,5 dl sitruunamehua

Pese, kuori ja suikaloi punajuuret, porkkanat,
kaali, palsternakka ja sipuli ohuiksi suikaleiksi.
Hauduta niitä hetken aikaa kattilassa vesitilkassa
välillä pohjasta sekoittaen. Paloittele tomaatit.
Lisää kattilaan vesi, paloitellut tomaatit, ja yrtit.
Kiehauta. Lisää pavut. Hauduta kypsäksi.
Tarkista maku – lisää tarvittaessa yrttisuolaa.
Tee ”smetana” tehosekoittimessa.
Laita siitä nokareita borssikeiton päälle lautaselle.

KAALIKEITTO
Kuvat: Pixabay.com

KASVIJUOMIEN PERUSOHJE
1.5 - 2 dl pähkinöitä / siemeniä
TAI 3 dl kypsennettyjä viljoja
2 dl
lämmintä vettä
7 dl
kylmää vettä
¼ tl
jodioitua PAN-suolaa
Sekoita tehosekoittimessa ensin kuivat aineet ja lämmin
vesi, sitten kylmä vesi erissä, kunnes juoma on tasaista.

KUKKAKAALIKEITTO
1l
1 kg
2
1 dl
2,5 dl
2 dl

vettä
kukkakaalia paloina
viipaloitua porkkanaa
manteleita
vettä
Alpro Coconut –kookosmaitoa tai
muuta kasvimaitoa
persiljasilppua ja muita yrttejä maun mukaan
( suolaa )
Keitä kukkakaali ja porkkanat 1 l:ssa vettä
pehmeiksi. Jauha mantelit ja 2,5 dl vettä
tehosekoittimessa tasaiseksi. Sekoita kaikki,
kuumenna ja tarkista maku.

Alpron kookosmaitojuomassa on tyydyttynyttä eli
kovaa rasvaa 0.9 g /dl: Reseptin ohjeella
kattilallisessa keittoa siis alle 2 grammaa.

HERNESOPAT
HELPPO HERNEKEITTO
400 g
4 dl

purkki kasvishernekeittoa
vettä

Kuumenna keittosäilyke ja vesi kattilassa
tai mikroaaltouunissa.

HERNESOPAT

HANKALAMPI HERNESOSEKEITTO

400 g
½-1 tl
1
½
1l

tuoreita tai pakasteherneitä
jodioitua PANsuolaa
iso sipuli silputtuna
purjoa
vettä

Koristeluun:
1 dl manteleita
1 dl vettä
1 tl piparjuuriraastetta

Hauduta sipulisilppua hetki. Leikkaa purjo
puolirenkaiksi. Laita ainekset kattilaan (suolaa lukuun
ottamatta) ja keitä muutama minuutti. Soseuta.
Lisää ½ tl suolaa, sekoita. Tarkista maku.
Lisää suolaa enää vain tarvittaessa.
Jauha mantelit, vesi ja piparjuuri tehosekoittimessa ja
koristele keitto.
Kuva: Pxhere.com

LINSSIKEITTOJA
PUNAINEN LINSSIKEITTO
3-4 dl
punaisia linssejä
1l
vettä
1
laakerinlehti ja / tai lipstikkaa
1-2
sipulia
1-2 dl
kesäkurpitsaa, porkkanaa
1-2 dl
tomaatinpaloja tai –murskaa tai puolet pienempi määrä pyreetä
Maun mukaan persiljaa, kirveliä, valkosipulia ja paprikajauhetta
½ tl yrttisuolaa / 1 l keittoa kohden
lisää vettä tarpeen mukaan

VÄLIMEREN
LINSSIKEITTO

Vettä,
vihreitä linssejä,
sipulia,
sellerikuutioita,
kesäkurpitsakuutioita,
täysjyväspagettia pätkinä,
basilikaa,
hieman cayennepippuria.
Samalla ohjeella.

Huuhdo linssit huolellisesti väljässä vedessä, tarvittaessa useaan kertaan.
Huuhteluvesi kaadetaan pois. Laita kaikki aineet kattilaan ja keitä keittoa
välillä pohjasta hämmentäen n. ½-1 tuntia. Yrtit lopuksi.
Vaihtoehtoja: vihreät linssit, muita juureksia, perunaa, kukkakaalia, parsakaalia
Kuvat: Laakerinlehdet, kesäkurpitsat Pixabay.com

HELPPO PALKOKASVISOPPA
3 MINUUTIN SOPPA
VALKOISISTA PAVUISTA
JA PUNAISISTA
LINSSEISTÄ
Kaada papu- ja
linssisäilykkeet mikron
kestävään astiaan.
Kuumenna täydellä
teholla 2 minuuttia.
Pilko sillä välin sipulia.
Lisää se soppaan.
Kuumenna vielä 1 minuutti.
Koristele yrteillä.

VALKOISIA PAPUJA & PUNAISIA LINSSEJÄ

PAPUSOPPIA
PUNAINEN MUSTASILMÄPAPUKEITTO
2 dl mustasilmäpapuja
1l
vettä
2
perunaa
2
punaista paprikaa
2 tl
paprikajauhetta
5 dl sokeroimatonta tomaattimehua
1/4 tl cayennepippuria
ituja, suikaloitua purjoa

Liota papuja kaksinkertaisessa vesimäärässä 5 h.
Kaada liotusvesi pois.
Keitä papuja uudessa vedessä puoli tuntia.
Kuori ja raasta perunat, kuutioi paprika, lisää kaikki
papujen joukkoon. Keitä vielä 15 min.
Ripottele pinnalle ituja ja purjorenkaita.

Kuvat: Pxhere.com

PAPUSOPPIA
AASIALAINEN PAPUKEITTO
1,5 dl
1 dl
1
3 rkl
1,5 l
2
1
1-2 tl

mungpapuja (liotettuja)
täysjyväriisiä
sipuli silputtuna
(maa)pähkinärouhetta
vettä
lehtisellerin vartta suikaleina
punainen paprika kuutioina
kurkumaa
murskattua kuminaa
vihanneskrassia tai muuta vihreää

Hauduta sipulia ja riisiä vähän, lisää vesi ja pavut,
keitä 30 min. Lisää selleri, paprika, mausta ja
keitä vielä 10 min. Ripottele pinnalle krassia.

Kuvat: Mungpavut pxhere.com. Lehtiselleri Tiia Monto / Wikimedia Commons,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

PAPUSOPPIA

VALKOPAPUKEITTO
2 dl valkoisia papuja
1,5 l vettä
2
persiljanoksaa
10 cm purjoa
2
tillinoksaa
1 tl timjamia
1-2 sipulia
2 rkl tahinia
1 rkl täysjyväjauhoja
1-2 dl kookosmaitoa * tai muuta kasvimaitoa
( suolaa maun mukaan )

Kuva (rajattu) : Stacy Spensley Flickr.com CCBY2.0.

* Alpron Coconut – kookosmaitojuomassa on
tyydyttynyttä eli kovaa rasvaa 0.9 g / dl: Reseptin
ohjeella kattilallisessa keittoa siis alle 2 grammaa.

Keitä liotetut ja huuhdellut pavut vedessä, lisää
mausteeksi persilja, purjosuikaleet, tilli ja timjami.
Soseuta. Hauduta pannulla vesitilkassa sipuli ja jauhot,
lisää kookosmaito ja tahini.
Yhdistä kaikki, kuumenna ja tarkista maku.
Lisää suolaa vain tarvittaessa lopuksi.

SIPULIKEITTO
SIPULIKEITTO
6 dl
vettä
500 g sipulia
1
laakerinlehti
1 tl
lipstikkaa
2 rkl maissitärkkelysjauhoa + 1 dl vettä
1 tl
yrttisuolaa
2 dl kasvimaitoa
ruohosipulia pinnalle
tomaattikuutioita pinnalle
Silppua sipulit, kypsennä vedessä, jossa laakerinlehti ja
lipstikkaa. Sekoita maissitärkkelys 1 dl vettä ja suurusta keitto.
Keitä pari minuuttia ja mausta. Lisää kasvimaito, sekoita.
Koristele ruohosipulilla ja tomaattikuutioilla.

Kuva: Piqsels.com

KASVIJUOMIEN PERUSOHJE
1.5 - 2 dl pähkinöitä / siemeniä
TAI 3 dl kypsennettyjä viljoja
2 dl
lämmintä vettä
7 dl
kylmää vettä
¼ tl
jodioitua PAN-suolaa
Sekoita tehosekoittimessa ensin kuivat
aineet ja lämmin vesi, sitten kylmä vesi
erissä, kunnes juoma on tasaista.

SOSEKEITTO

Vaikka kaupan kasvimaidot ovat teollisia
elintarvikkeita, Alpron kookosmaitojuoma on
ehtaa kookosmaitoa tai –kermaa
terveellisempi vaihtoehto:
Alpro Coconut sisältää kovaa eli tyydyttynyttä
rasvaa 0.9 g /dl:
Reseptin ohjeella kokonaisessa kattilallisessa
keittoa on siitä kertyvää rasvaa siis alle 2 g.

KAURAKERMA
2 dl kypsäksi keitettyjä kauraryynejä
2 dl vettä
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

SOSEKEITTOJA

TOMAATTIKEITTO
TOMAATTIKEITTO
1,5 kg
1
½
1,5 dl
½ dl
½ - 1 tl

tuoreita tomaatteja tai 500 g – 750 g säilyketomaatteja
iso sipuli
kesäkurpitsaa
ruisjauhoa
vettä
suolaa (ei tarvita, jos tomaattisäilyke sisältää suolaa)

Pilko tomaatit, kuutioi kesäkurpitsa ja silppua sipuli. Keitä niitä kattilassa 5 min.
Sekoita joukkoon ruisjauhot. Hauduta kypsäksi. Tarjoa cashewkerman kanssa.

CASHEWKERMA

Sekoita 2 dl cashewpähkinöitä ja 2 dl vettä tehosekoittimella tasaiseksi.

Montako kasvi(laji)pistettä saat
mahtumaan soppalautasellesi ?

Kokkausrajoitteisen KokaRu:a
Sulata jäiset sekavihannekset mikrossa.
Lisää lautaselle palkokasvi- tai
maissisäilykettä. Kuumenna 2-3
minuuttia mikrossa täydellä teholla.
Jos osaat, keitä höysteeksi
perunoita,
täysjyvämakaronia
tai -riisiä.
Lisää aterian päälle
pähkinöitä ja / tai
ravintohiivahiutaleita.
Valmis!

Kokkausrajoitteisen
KokaRu:a
Kuumenna makusi mukaista palkokasvisäilykettä
2 minuuttia mikrossa täydellä teholla.
Sillä välin:
Nyhdä pakkauksesta ituja, huuhtaise siivilässä.
Pilko tofu, tomaatti ja sipuli.
Metsästä oliiveja purkistaan, huuhtaise siivilässä
suolavesi pois.

Pätkäise yrttiä koristeeksi.
Valmis!

Kokkausrajoitteisen
KokaRu:a
Kaada mausteliemi/suolavesi pois herkkusienisäilykkeestä.
Kuumenna Kruunukasvikset ja sienet mikrossa.
Sillä välin:
Pilko ruohosipulin varresta pätkiä ja revi salaatinlehtiä
pienemmiksi. Lisää ne kuuman ruuan päälle.
Lätkäise hummusta kyytipojaksi.
Höystä halutessasi ravintohiivahiutaleilla.

Valmis!

KAALIKÄÄRYLEET

KAALIKÄÄRYLEET
1 iso keräkaali
Täyte:
3-4 dl keitettyjä vihreitä linssejä
3 dl keitettyä kaalin sisusta
3 dl keitettyä täysjyväriisiä tai rikottuja ohrasuurimoita
1 tl suolaa
2 tl meiramia
kaalinkeitinlientä

Koverra kaalin kanta pois.
Laita kattilaan vettä 1-2 cm pohjan
peitto. Sekoita keitinveteen 0.5-1 dl
rusinoita. Höyrystä kaali kattilassa.
Irrota lehtiä sitä mukaa kun ne
pehmenevät. Ohenna lehtiruotia
riittävästi niin että lehdet taipuvat
hyvin. Säilytä höyrystysvesi.
Sekoita täytteen aineet. Tarkista maku.
Laita kaalinlehdille 1-2 rkl täytettä,
kääri paketiksi ja lado uunivuokaan.
Paista aluksi 225 asteessa niin että
pinta hieman ruskistuu ja sitten 175
asteessa n. 40 min.
Käytä sauvasekoitinta rusinoiden
hajottamiseen keitinvedessä.
Voitele keitinliemellä kääryleitä
muutamaan otteeseen.
Kääryleet voidaan pakastaa.

LAATIKOITA
KAALILAATIKKO
4 dl
1 kg
pari
1-2
1 cm pala
1-2 dl
3 dl
2 tl
2,5 d
4 rkl

keitettyä täysjyväriisiä tai ohraa
kaalia ( värillä ei väliä )
porkkanaa karkeana raasteena
sipulia
inkivääriä hienoksi pilkottuna
aurinkokuivattua tomaattia suikaleina
keitettyjä vihreitä linssejä
meiramia, persiljaa
kasvimaitoa
rusinoita hienonnettuna

Silppua ja hauduta kaali ja sipuli.
Sekoita kaikki ja paista uunivuoassa
200 asteessa 45 – 60 minuuttia.

LAATIKOITA
MAKARONILAATIKKO
1 rkl
400 g
2 dl
½-1
1-2 dl
4 dl
8 dl
1 rkl
1 rkl
½ tl
1 rkl
1-2

rypsiöljyä vuoan voiteluun
(tai vuoraa vuoka leivinpaperilla)
täysjyvämakaroneja
soijarouhetta
paprikaa
tuoreita tai säilöttyjä herkkusieniä
kasvikermaa
vettä
paprikajauhetta
kuivattua persiljaa tai oreganoa
mustapippuria
soijakastiketta
sipulia.

Kuumenna uuni 200 asteeseen. Kuullota sipulit
pienessä vesimäärässä. Vuoraa tai voitele uunivuoka.
Mittaa ainekset vuokaan ja sekoita.
Makaroneja ei siis tarvitse keittää.
Paista laatikkoa uunin alatasolla noin 40 minuuttia.
Anna vetäytyä hetki ennen tarjoilua.
Kuva : Samu Puuronen @vegaanida / Instagram

LAATIKOITA

VUUSTOKASTIKE UUNIRUOKIIN
3 dl vettä
2 dl cashewpähkinöitä tai osa auringonkukansiemeniä
2 rkl sitruunamehua
1
sipuli
2-3 valkosipulinkynttä
3 - 5 rkl ravintohiivahiutaleita
½
tl suolaa
Sekoita tehosekoittimessa. Käytä juustoraasteen sijaan.

PAPULAATIKKO
5 dl
keitettyjä valkoisia papuja
4 dl
keitettyjä kidneypapuja
3 rkl
rouhittuja maapähkinöitä
tai 2 rkl sokeroimatonta maapähkinävoita
1
purjo
2 dl
kesäkurpitsasuikaleita
1 tlk
tomaattimurskaa
1 tl
oreganoa
½ tl
jodioitua PANsuolaa
(ellei suolaa kerry säilykkeistä)
1,5 dl vuustokastiketta
Hauduta purjoa ja kesäkurpitsaa hieman.
Lisää tomaatti, mausteet, keitä muutama
minuutti. Aseta pavut vuokaan, kaada muhennos
päälle, kuorruta vuustokastikkeella.
Paista uunissa 200 asteessa kunnes pinta vähän
ruskistunut.

LAATIKOITA
PORKKANALAATIKKO
2 kg
2 dl
1 dl
1
1 tl

porkkanaa
täysjyväriisiä (esim. Risella 35 min.)
kauramaitoa tai -kermaa
sipuli tai 1 tl sipulijauhetta
yrttisuolaa

Keitä ja soseuta porkkanat, keitä riisi
melkein kypsäksi. Silppua sipuli pienen
pieneksi.
Sekoita kaikki, kaada uunivuokaan ja
paista 200 asteessa noin 30 min.

K A U R A K E R M A Sekoita 2 dl kypsäksi keitettyjä kauraryynejä + 2 dl vettä tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

LAATIKOITA

Kuva: Pixabay.com

PÄHKINÄLAATIKKO

2 dl maapähkinöitä
2 dl porkkanaraastetta
1 sipuli
2 dl rikottuja ohraryynejä
1 dl tomaattisosetta
0,5 dl soijajauhoja
1 tl paprikajauhetta
persiljaa, lipstikkaa, salviaa
½ tl yrttisuolaa

KASVIKERMA

Jauha pähkinät, silppua sipuli, sekoita kaikki aineet,
kaada vuokaan ja paista 200 asteessa n. 50 min.

2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä
/ liotettuja kuorittuja manteleita
2 dl vettä

Vaihtoehtoja:
muita pähkinöitä, juureksia, purjoa, hirssiä, riisiä,
yrttejä: kirveli, basilika, timjami
Soijajauhon voi jättää pois halutessaan.

Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

Kasvikermaa tai tofumurskaa voi lisätä.

LAATIKOITA

P U N A J U U R I L A AT I K K O
5
punajuurta
1-2
sipulia
2 dl
kasvimaitoa
5 rkl maapähkinätahnaa (tarkista suolapitoisuus)
1-1,5 dl korppujauhoa
( suolaa )
Keitä ja raasta punajuuret. Silppua sipuli pieneksi,
hauduta vesitilkassa hetki. Sekoita kaikki ainekset suolaa
lukuun ottamatta. Paista uunivuoassa 200 asteessa
noin 50 minuuttia, kunnes pinta kauniin ruskea.
Lisää suolaa valmiiseen laatikkoon vain tarvittaessa.
KASVIMAITOJEN PERUSOHJE
1.5 - 2 dl pähkinöitä / siemeniä TAI 3 dl kypsennettyjä viljoja
2 dl
lämmintä vettä ja 7 dl kylmää vettä
¼ tl
jodioitua PAN-suolaa
Sekoita tehosekoittimessa ensin kuivat aineet ja lämmin vesi,
sitten kylmä vesi erissä, kunnes juoma on tasaista.

LAATIKOITA

(VALKO)SIPULIPERUNALAATIKKO
10
4-5
3 dl
1 tl
2 rkl

isoa perunaa
valkosipulinkynttä (tai sipuli)
kasvimaito / kastike (ohje ohessa)
suolaa
kuivattua persiljaa

Kuori ja viipaloi perunat, purista valkosipuli.
Sekoita muut aineet sekaan ja laita voideltuun
uunivuokaan. Paista 175 asteessa noin tunti.
Kasvimaidon sijaan kastike tehosekoittimessa:
5,5 dl
0,5
0,5
1,2 dl
½ tl
1 dl
1 dl

vettä
paprikaa
sitruunan mehu
täysjyvävehnäjauhoja
suolaa
kookosmaitoa
kaurahiutaleita

LAATIKOITA
PINAATTIKOHOKAS
2,5 dl tofumurskaa
1
iso sipuli
3-5
valkosipulinkynttä
1 rkl
basilikaa
1,3 dl kaurahiutaleita
3 dl
pakastepinaattia
½ tl
suolaa
Pinnalle vuustokastiketta
Silppua sipulit hienoksi, sekoita kaikki ainekset,
pinaatti viimeisenä (tarvittaessa vähän vettä),
kaada uunivuokaan.
Kaada päälle vuustokastike. Paista 175 asteessa 1 h.
Pinaatin sijaan voi käyttää nokkosia.

Kuva: Pixabay.com

VUUSTOKASTIKE UUNIRUOKIIN
3 dl
2 dl

vettä
cashewpähkinöitä
tai osa auringonkukansiemeniä
2 rkl
sitruunamehua
1
sipuli
2-3
valkosipulinkynttä
3 - 5 rkl ravintohiivahiutaleita
½
tl suolaa
Sekoita tehosekoittimessa.
Käytä juustoraasteen sijaan.

LAATIKOITA
MEIRAMI-RIISILAATIKKO
(maksalaatikkomielitekoon)
3 dl
1
1 dl
2 dl
0,5 dl
2 rkl
1 tl

keitettyä täysjyväriisiä
iso sipuli silputtuna
rusinoita
kasvikermaa
soijajauhoa
meiramia
suolaa

Hauduta sipulia hetki.
Sekoita kaikki ainekset kulhossa.
Paista 200 asteessa n.40 min.

KASVIKERMA

2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja
seesaminsiemeniä / manteleita
2 dl vettä
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi.

Kuvat: Pixabay.com

LAATIKOITA

KUKKAKAALI-PARSAKAALIGRATIINI
n. 500 g parsakaalia
n. 500 g kukkakaalia
Kastike:
1,5 dl
1,5 dl
3 rkl
1
1-3
1,5 rkl
1 tl
4 dl

cashewpähkinöitä
auringonkukansiemeniä
seesaminsiemeniä
sipuli
valkosipulinkynttä
sitruunamehua
yrttisuolaa
vettä

Kiehauta paloitellut kaalit ja laita uunivuokaan.
Sekoita kastikkeen ainekset tehosekoittimessa
tasaiseksi ja kaada päälle.
Paista 200 asteessa 30-40 minuuttia.
Kuva: Pixabay.com

LASAGNE

HELPPO KASVISLASAGNE
n. 250 g
2
2 dl
1 rkl
1 rkl
1 rkl
2 tl
500 g
3 - 5 rkl
1 tl
1l
3 dl
4 dl

lasagnelevyjä
sipulia silputtuna
kypsiä linssejä tai papuja
valkosipulimurskaa tai valkosipulijauhetta
paprikajauhetta
oreganoa
timjamia
tomaattimurskaa
ravintohiivahiutaleita
suolaa (ellei sitä tule jo säilykelinssien
tai mahdollisesti tomaattimurskan mukana)
vettä
kesäkurpitsa/porkkanaraastetta
itse tehtyä kasvimaitoa (ohje seuraavassa diassa)
tai esim. Alpro Soya Organic

Sekoita täyteaineet, kasvimaito viimeisenä, tarkista maku.
Lado vuokaan kerroksittain levyjen väliin ja päälle.
Kaada päälle vuustokastike (ohje seuraavassa diassa).
Paista 175 asteessa n. 50 min.

KASVIMAITO JA VUUSTO
LASAGNEEN
VUUSTOKASTIKE UUNIRUOKIIN
KASVIJUOMIEN PERUSOHJE
1.5 - 2 dl pähkinöitä / siemeniä
TAI 3 dl kypsennettyjä viljoja
2 dl
lämmintä vettä ja 7 dl kylmää vettä
¼ tl
jodioitua PAN-suolaa
Sekoita tehosekoittimessa ensin kuivat aineet ja
lämmin vesi, sitten kylmä vesi erissä, kunnes
juoma on tasaista.

3 dl
2 dl

vettä
cashewpähkinöitä
/ osa auringonkukansiemeniä
2 rkl
sitruunamehua
1
sipuli
2-3
valkosipulinkynttä
3 - 5 rkl ravintohiivahiutaleita
½ tl suolaa
Sekoita tehosekoittimessa tasaiseksi.

MUHENNOS

LINSSIMUHENNOS
2 dl punaisia (tai keltaisia) linssejä
2 dl tattaria (kokon.)
8-9 dl vettä
2 laakerinlehteä
1 tl suolaa
1 pieni purjo
1 sipuli
2 tl meiramia
1 tl yrttisuolaa
Huuhdo linssit ja tattarit kuumassa vedessä.
Keitä niitä 12-15 min. vedessä, jossa
laakerinlehdet. Hauduta sipulisilppu ja purjo
pienessä vesimäärässä ja lisää joukkoon.
Lisää muut mausteet paitsi suola ja hauduta
kypsäksi (n. 30 min). Lisää suolaa vain tarvittaessa.

MUREKKEITA
KAURAKERMA

2 dl kypsäksi keitettyjä kauraryynejä
2 dl vettä
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

VUUSTOKASTIKE UUNIRUOKIIN
3 dl
2 dl

vettä
cashewpähkinöitä
tai osa auringonkukansiemeniä
2 rkl
sitruunamehua
1
sipuli
2-3
valkosipulinkynttä
3-5 rkl ravintohiivahiutaleita
½ tl suolaa
Sekoita tehosekoittimessa. Käytä juustoraasteen sijaan.
Vesihaude = ruokavuoat isompaan vuokaan jossa vettä.

MUREKKEITA
LINSSIMUREKE
1
sipuli
3
valkosipulin kynttä
1 dl
vettä
2 dl
hasselpähkinöitä
3 dl
keitettyä vihreää linssiä
1 pkt maustamatonta tofua
2 dl
kasvimaitoa
1 dl
korppujauhoja
1rkl
lipstikkaa
1/2 tl yrttisuolaa
1 tl
savupaprikajauhetta
1 tl
timjamia
Sekoita tehosekoittimessa sipulit ja vesi, lisää hasselpähkinät, lisää linssit.
Sekoita tofu tasaiseksi soseeksi ja sekoita kaikki aineet kulhossa tasaiseksi.
Vuoraa leipävuoka leivinpaperilla, kaada taikina vuokaan ja paista 200 asteessa n. 1 h.
Kuvat: Pixabay.com

MUREKKEITA
Vaikka kaupan kasvimaidot ovat
teollisia elintarvikkeita, Alpron
kookosmaito-juoma on ehtaa
kookosmaitoa tai –kermaa
terveellisempi vaihtoehto:
Alpro Coconut sisältää kovaa
rasvaa vain 0.9 g /dl.
Reseptin ohjeella siis koko
annokseen kertyy kovaa
rasvaa alle 1 gramma.
Ohessa Urtekramin
luomumaissihiutaleiden
ravintosisältö: sokeria
Vain 0.3 g / 100 g.
Suolaa hiutaleiden mukana
tulee aika sopivasti.

SOIJA-PÄHKINÄMUREKE

1 dl cashewpähkinöitä
3 dl hasselpähkinöitä
3 dl liotettuja soijapapuja
5 dl vettä
1 dl kookosmaitoa
5 dl sokeroimattomia maissihiutaleita
2 dl tattarihiutaleita
5 dl sipulisilppua
Yrttimausteita (suola maissihiutaleista).
Jauha pähkinät monitoimikoneessa hienoksi.
Sekoita tehosekoittimessa soijapavut veden kanssa
kermamaisen tasaiseksi. Murskaa maissihiutaleet.
Sekoita kaikki tasaiseksi taikinaksi, täsmää kosteus
että massasta tulee sopiva. Tarkista maku.
Kaada leivinpaperilla vuorattuun vuokaan.
Paista 200 asteessa noin tunti.

OHUKAISET
Kuva: Pixabay.com

VUUSTOKASTIKE UUNIRUOKIIN
3 dl
2 dl

vettä
cashewpähkinöitä
tai osa auringonkukansiemeniä
2 rkl
sitruunamehua
1
sipuli
2-3
valkosipulinkynttä
3 - 5 rkl ravintohiivahiutaleita
½ tl suolaa
Sekoita tehosekoittimessa.
Käytä juustoraasteen sijaan.

OHUKAISET ITUTÄYTTEELLÄ
Taikina:
2 dl tattarijauhoa
2 dl täysjyvävehnäjauhoa
1.5 dl soijajauhoa
7 dl Alpro Coconut –kookosmaitoa
Täyte:
3 dl mungpavun ituja
2 dl kesäkurpitsasuikaleita
1
sipuli silputtuna
Päälle vuustokastiketta
Sekoita taikina ja anna seistä 30 min.
Hauduta sipulisilppu ja kesäkurpitsasuikaleet. Lisää
idut. Paista ohukaisia tarttumattomassa pannussa. Laita
täytettä pinnalle ja kääri ohukaiset rullalle. Lado rullat
vuokaan. Kaada vuustokastiketta kuorrutteeksi.
Paista 175 –asteisessa uunissa kymmenisen minuuttia.

PAISTOKSIA

Kuvat: Riisi Pxhere.com.
Sipulit ja mantelit Pixabay.com

VALKOPAPUPAISTOS
2 dl
keitettyjä valkoisia papuja
½ dl
manteleita
2 dl
keitettyä täysjyväriisiä
2 dl
silputtua sipulia
¼ dl
tomaattisosetta
1 dl
soijajauhoja
1-1,5 dl kasvimaitoa
paprikajauhetta, timjamia ja meiramia maun mukaan
½ - 1 tl suolaa vasta lopuksi – sitä tulee myös
mahdollisen papusäilykkeen mukana.
Täyte: 2 dl herne-maissi-paprikasekoitusta

Hauduta sipulia hetki pannulla vesitilkassa.
Jauha pavut, mantelit ja riisi tehosekoittimessa.
Lisää joukkoon sipuli, tomaattisose ja soijajauho.
Laita puolet taikinasta leivinpaperilla vuorattuun pitkän
malliseen vuokaan.
Levitä täyte väliin ja kaada päälle loput taikinasta.
Paista uunissa vesihauteessa (eli vuoka isompaan vuokaan
ja isommassa vuoassa vettä) 200 asteessa 1 tunti.

PAISTOKSIA
TOHTORIN TOMAATTINEN
KASVIS-KAURAPAISTOS

2 valkosipulin kynttä murskattuna
1,5 dl kauraa puuroksi mikrossa keitettynä
(murskatut valkosipulin kynnet mukana)
1 tomaatti
1dl edamamepapuja eli keitettyjä soijapapuja
kurkumaa
mustapippuria
basilikaa
mintun lehtiä

Kuva: Juha Lempiäinen

PAISTOKSIA

KUORRUTETTU
SOIJAPAPUPAISTOS
3
1
1
1
2
1

VUUSTOKASTIKE UUNIRUOKIIN
3 dl
2 dl
2 rkl
1
2-3
3-5 rkl
½ tl

vettä
cashewpähkinöitä tai osa auringonkukansiemeniä
sitruunamehua
sipuli
valkosipulinkynttä
ravintohiivahiutaleita
suolaa

Sekoita tehosekoittimessa. Käytä juustoraasteen sijaan.

dl
tlk
pkt
dl
dl
tl

keitettyjä soijapapuja
maissia
(n.300g) pakasteparsakaalia
kasvisten keitinlientä
vuustokastiketta
kurkumaa

Laita pavut voideltuun uunivuokaan.
Kaada päälle maissinjyvät.
Paloittele parsakaali päällimmäiseksi.
Kaada kasvisliemi kaalin päälle.
Sekoita kurkuma vuustokastikkeeseen
ja levitä kastike muiden ainesten päälle.
Kypsennä 225 –asteisessa uunissa
20 min.
Kuvat: Keitetyt soijapavut
eli edamame ja parsakaalit
Pixabay.com

PANNUSOTKU
Tutki mitä kuivakaapista, jääkaapista,
viileäkaapista ja sipulipurkeista löytyy.
Kuullota silputtua sipulia vesitilkassa
3 minuuttia. Lisää aurinkokuivattua
tomaattia (jos on).
Pilko muut kasvikset ja lisää ne pannulle
hellävaroen sekoitellen, keskilämmöllä.
Säilöttyjen palkokasvien osalta riittää
että ne huuhtelee siivilässä ja lämmittää
loppuvaiheessa.
Kurkku ja pähkinät kannattaa nakata
joukkoon viimeisten joukossa.

PANNUSOTKUJA

PAPUJA TOMAATTIKASTIKKEESSA
VALKOISET PAVUT
TOMAATTIKASTIKKEESSA
5 dl keitettyjä valkoisia papuja
1 iso sipuli silputtuna
1 tlk tomaattimurskaa
1-2 valkosipulinkynttä murskattuna
1 tl timjamia
1 tl yrttisuolaa
2 rkl tomaattisosetta
Hauduta sipuli vesitilkassa. Lisää tomaatit ja pavut.
Mausta ja keitä muutama minuutti. Lisää tarvittaessa
vähän vettä. Tarjoa täysjyväriisin tai perunoiden kanssa.

Voit käyttää valkoisten papujen asemesta mustasilmätai soijapapuja. Sienet sopivat papujen seuraksi.

PATARUOKIA

KIKHERNE-KAALIPATA
2 dl
2 dl
1
2
0.5 – 1
1
1/2 tl
2 tl

keitettyjä kikherneitä
keitettyä täysjyväriisiä
pieni valkokaali paloina
porkkanaa viipaleina
dl paprikasiivuja tuoreena tai säilöttyinä
sipuli pieninä paloina
yrttisuolaa
(ellei suolaa tule kikhernesäilykkeestä)
meiramia

Hauduta kattilassa keskilämmöllä pienessä
vesimäärässä kaali, sipuli ja porkkana
(ja paprikasuikaleet).
Lisää kikherneet, riisi ja meirami.
Hauduta miedolla lämmöllä kypsäksi.
Lisää suola vasta lopuksi, makua tarkistellen.
Murustele päälle saksanpähkinää.

PATARUOKIA

CHILI SIN CARNE
6 dl

keitettyjä aduki-, kidney- tai
pintopapuja
2
isoa sipulia silputtuna
2
vihreää paprikaa kuutioina
1 tlk
tomaattimurskaa
½-1 tlk maissia
0,5 tl (tai vähemmän) cayennepippuria
2 tl
paprikajauhetta
1/2 tl
yrttisuolaa
2
valkosipulin kynttä puristettuna

Chili sin carne –papukastikkeita myydään myös säilykkeinä.
Kuva: Bio Chili sin Carne mit Reis | ✓ Marco Verch / Flickr.com. CCBY2.0.

Hauduta kattilassa keskilämmöllä pienessä
vesimäärässä sipuli ja paprika.
Lisää tomaattimurska ja valkosipuli sekä
mausteet suolaa lukuun ottamatta.
Anna kiehua 10 min.
Lisää pavut ja maissi, hauduta 5 min.
Lisää suola lopuksi jos tarpeen.
Tarjoile keitetyn täysjyväriisin kera.

PATARUOKIA
SADONKORJUUPATA
4 dl
8-10
2
1
1
200 g
1 tl
1 dl
Ripaus

keitettyjä kikherneitä
pikkusipulia
porkkanaa
palsternakka
pieni kukkakaali
sokeriherneitä
timjamia
vettä
yrttisuolaa

Hauduta sipuleita hetki vesitilkassa. Kuori ja paloittele
juurekset ja kukkakaali noin 2 cm paloiksi. Kaada neste
sipulien joukkoon, lisää juurespalat, kukkakaalipalat ja
kikherneet. Keitä 10 min.
Lisää herneet ja keitä vielä 10 min. Tarkista maku
– lisää suolaa vasta lopuksi tarpeen mukaan.

PATARUOKIA

PALKOKASVI-MAISSIPATA
7 dl

keitettyjä valkoisia papuja
tai kikherneitä
2
sipulia
2
paprikaa (punaista tai vihreää)
200 g pakaste- tai säilykemaissia
ja/tai pakastejuureksia
2 dl mungpavun ituja
2
valkosipulin kynttä
2-3 dl vettä
2 tl
basilikaa tai kirveliä
yrttisuolaa
Kuutioi paprikat, silppua sipulit ja hauduta
niitä hetki vesitilkassa. Lisää loput aineet
suolaa lukuun ottamatta ja keitä muutama
minuutti. Tarkista maku.
Lisää (yrtti)suolaa vain tarvittaessa.
Kuva: Pxhere.com.

PATARUOKIA

Kuva: Pxhere.com.

EKSOOTTINEN KASVISPATA
250 g munakoisoja
200 g vihreitä papuja
200 g bataattia
2 valkosipulinkynttä
200 g parsakaalia
1 kpl keltainen paprika
1 kpl vihreä paprika
1 rkl currya
1 tl kurkumaa
2 dl kookosmaitoa
1 rkl maissitärkkelystä
Ripaus suolaa

Kuutioi munakoisot. Pane ne muovipussiin ja ripottele suolaa
joukkoon. Huuhtele ja kuivaa 20 minuutin päästä.
Keitä papuja 3 minuuttia.
Kuori ja kuutioi bataatit ja keitä toisessa kattilassa 4 minuuttia.
Paloittele parsakaali ja paprikat.

Lisää munakoiso ja valkosipulimurska wokkipannuun ja paista
mausteiden kanssa hetki.
Lisää parsakaali ja paprikat ja hauduta 3 min. Lisää muut aineet
wokkipannuun ja kuumenna vielä kiehuvaksi.

PATARUOKIA
K E V ÄT K E S Ä N V I H E R P ATA

1-2
2-3
1-2
1/2 tl
n. 700 g
2-3 rkl
2-3 rkl

sipulia
valkosipulinkynttä
tomaattia (tai murskaa)
yrttisuolaa
vihreitä lehtiä (ks. Seikkailijan salaatit)
maapähkinä- tai seesamtahnaa (=tahini)
ravintohiivahiutaleita kypsän ruuan päälle.

Hauduta silputut sipulit vesitilkassa, lisää tomaatti paloina sekä suolaa.
Anna hautua n. 10-15 min. Tee isoista lehdistä tiukka nyytti ja leikkaa
hienoiksi suikaleiksi (n. 2-3 mm) ja lisää pataan, hauduta kypsäksi.
Tahnat ja ravintohiivahiutaleet pehmentävät voimakkaiden lehtien makua.
Vaihtoehtoja: lehtikaali, kaalien ulkolehdet, lantun ym. juuresten
lehdet/naatit, voikukan lehdet jne. Kuvassa poimulehti.

Kuva: Pxhere.com.

PATARUOKIA

KASVISPATA
2 l kasviksia, sipulia
valkosipulia
2 dl kookosmaitoa
1 tl yrttisuolaa
mausteita: kurkumaa, paprikaa, yrttejä
1 rkl maissitärkkelysjauhoa suurustamiseen
haluttaessa. Saostaa voi myös desilitralla
cashewpähkinäkermaa.
Hauduta sipulia ja kasviksia.
Lisää kookosmaito, mausta.
Vaihtoehtoja: kesäkurpitsa, juurekset, munakoiso,
vihreät pavut, bataatti, parsakaali, kukkakaali,
ruusukaali, paprikat, herneet
Voit lisätä linssejä / papuja / täysjyväviljoja:
keitetty riisi tai ohra.
Kikherne-kaalipata on herkullinen yhdistelmä.

PATEE
KIKHERNEPATEE
5 dl kikherneitä, pehmeäksi keitettynä
1 dl täysjyväriisiä, pehmeäksi keitettynä
1 dl auringonkukansiemeniä
2 sipulia hienonnettuna ja kuullotettuna
3 valkosipulinkynttä hienonnettuna
2 tl korianteria, kynteliä
½ tl yrttisuolaa
1 paprika ohuina suikaleina
1 dl kivettömiä oliiveja
Soseuta kikherneet ja sekoita aineet, täsmää kiinteys
tarvittaessa perunajauhoilla.
Vuoraa pitkä vuoka leivinpaperilla.
Laita pohjalle oliivit ja paprikasuikaleet koristeeksi.
Kaada seos päälle. Paista 175-200 asteessa n. 40-45 min.
Anna jäähtyä hieman ennen kumoamista.

PERUNASOSE

½ - 1 tl

jodioitua PAN -suolaa

Tai itse tehtyä
kasvimaitoa.

Lisää lopuksi sopivasti suolaa.

PIIRAKKAPOHJA
PIIRAKKAPOHJA

1,5 dl
2 dl
0,5 tl
n. 3-3,5 dl

auringonkukantai seesaminsiemeniä
tai manteleita
vettä
jodioitua PAN -suolaa
täysjyväjauhoja

Sekoita siemenet, vesi ja suola tehosekoittimessa.
Kaada kulhoon ja sekoita jauhot joukkoon.
Vuoraa astia leivinpaperilla ja painele pohja siihen.

PIIRAKOITA
KASVISPIIRAKKA

Täyte
Karkeaksi raastettua porkkanaa,
parsakaalia, maissia, oliivia, tomaatin
paloja, sipulisilppua, yrttejä

Pohja
2 dl
2 rkl
1/2 tl
3 dl
3 dl
3 dl

manteleita/saksanpähkinöitä
seesaminsiemeniä
suolaa
vettä
täysjyvävehnäjauhoja
jauhettuja kaurahiutaleita

Jauha tehosekoittimessa pohjan 3 ensimmäistä ainetta.
Kaada kulhoon ja sekoita jauhot, painele leivinpaperilla
vuorattuun tahi voideltuun vuokaan.

Kastike päälle
1 pkt
1 dl
1 dl
1/2 tl
1 tl

maustamatonta tofua
cashewpähkinöitä
vettä, lisää tarpeen mukaan
suolaa
psylliumia

Sekoita tehosekoittimessa.

Lisää pohjan päälle täytteet. Kaada päälle sekoitettu kastike. Paista 200 asteessa 30-45 min.

PIIRAKOITA
TOMAATTIPIIRAKKA
Pohja
2 dl
perunamuusia
½ tl
suolaa
¾ -1 dl kasvimaitoa
2 dl
täysjyväjauhoa (graham, tattari tms.)
Sekoita. Painele leivinpaperilla vuorattuun / voideltuun piirakkavuokaan.
Kastike

1 dl
200 g
½ dl
½ tl
1,5 rkl

cashewpähkinöitä
pehmeää tofua
maustamatonta soijajogurttia (luomu)
suolaa
maissitärkkelysjauhoa

Sekoita kastike tehosekoittimessa ja kaada piirakan päälle.
Sekoita varovasti haarukalla niin että se menee tasaisesti tomaattien väliin.

Täyte
3 dl
sipulisilppua
1
puristettu valkosipulinkynsi
n. 1 dl tuoretta basilikasilppua
5-6 dl pieniä halkaistuja tomaatteja
10-20 halkaistua mustaa oliivia
1 maustemitta paprikajauhetta
Suolaa tulee oliivien mukana vaikka ne
huuhtelisi
Hauduta sipulia hetki vesitilkassa ja lisää
mausteet. Laita pohjan päälle tasaisesti
sipuli ja muut täytteet.

Pinnalle voi leikata koristeeksi
muutaman tomaattiviipaleen.
Paista uunin alaosassa
200 asteessa noin 30-45 min.

PIHVEJÄ
H I R S S I P I H V I T (8 kpl)
2.5 dl keitettyä hirssiä tai riisiä
1.3 dl saksan- tai pekaanipähkinärouhetta
0.5 dl jauhettuja auringonkukansiemeniä
0.5 tl oreganoa
1
valkosipulinkynsi murskattuna
1
sipuli silputtuna
3 dl korppujauhoja
0.5 dl tomaattipyreetä
Päälle ripaukset (savu)paprikajauhetta
Sekoita taikina. Muotoile pihvit
leivinpaperin päälle uunipellille.
Ripottele päälle paprikajauhetta.
Paista 175-asteisessa uunissa 40 min.
Ripottele suolaa vasta valmiiden
pihvien päälle.

PIHVEJÄ
KASVISPIHVIT
Leikkaa kasviksista 0,5-1 sentin viipaleita.
Kiehauta juurekset. Sekoita ruisjauhojen sekaan
paprikajauhetta ja valkosipulijauhetta ja kierittele
viipaleita jauhoissa. Paista tarttumattomalla
pannulla kevyesti kullanruskeiksi.
Vaihtoehtoja: mukulaselleri, isot palsternakat,
kyssäkaali, kesäkurpitsa, munakoiso, tomaatti

SIMPPELIT KASVISPIHVIT UUNISSA
Pese juures juuriharjalla. Pilko viipaleiksi tai kuutioiksi. Kypsennä 175 – 200 –asteisessa uunissa n. 35 min.
Esimerkiksi bataatti (kuvassa) ei kaipaa välttämättä mitään mausteita. Kuvassa höystetty ravintohiivahiutaleilla.

PIHVEJÄ
PUNAISET PIHVIT
5 dl
2
3 dl
1 dl
1 dl
½ tl

keitettyjä adukipapuja
sipulia
punajuuriraastetta
soijajauhoa
tattarijauhoa
yrttisuolaa

Kuva: Pxhere.com

Jauha pavut ja silppua sipuli, sekoita kaikki aineet.
Muotoile pihvit. Paista uunissa 200 asteessa n. 15 min.
Tarjoile esim. keitettyjen perunoiden tai täysjyväriisin,
pinaattimuhennoksen tai piparjuurikastikkeen kera.

PIHVEJÄ

PUNAJUURIPIHVIT

3
keitettyä punajuurta
7 dl vettä
3 dl rikottua tattaria
1
sipuli
2
valkosipulinkynttä
1 kg perunoita
3 dl soijajauhoja
Yrttisuolaa (ripottele vasta valmiiden pihvien päälle )
Sekoita vesi ja punajuuri tehosekoittimessa.
Lisää tattari ja keitä n. ½ h. Silppua sipulit ja lisää joukkoon.
Kuori ja raasta perunat ja sekoita heti seokseen.
Lisää soijajauhoja niin että taikinasta tulee sopivan kiinteä.
Muotoile pihvit. Paista uunissa 250 asteessa n. 20 min.
Vaihtoehtoja:
Tattarin sijaan muita täysjyväviljoja.
Soijajauhon sijaan esim. kikhernejauhoja (grahamjauho).
Nesteeksi kookosmaitoa.
Punajuuren sijaan esim. selleriä, palsternakkaa jne.

PIHVEJÄ
TOFU-PIHVIT
270 g
200 g
1
1 rkl
2 tl
0,5 tl

maustamatonta tofua
keitettyä perunaa
sipuli
maissijauhoa (ei tärkkelystä)
paprikajauhetta
yrttisuolaa

Murenna tofu, peruna ja silppua sipuli.
Sekoita pihvitaikina, lisää tarvittaessa vettä.
Muotoile pihvit uunipellille. Paista uunissa.
Hienoksi raastettua punajuurta lisäämällä
saat ”Lindströmin pihvejä”.
Mutts.comics

PIZZA
Pohja
3 dl
1 tl
½ tl
6-7 dl

Vuustokastike

Täyte
vettä
psylliumjauhetta
suolaa
täysjyvävehnäjauhoa

Sekoita veteen psyllium, suola
ja jauhot ja sekoita tasainen
taikina. Kauli tai taputtele
jauhojen avulla leivinpaperin
päällä ja nosta reunalliselle
uunipellille.

1½ dl
1½ dl
3 rkl
1
1-2
1/2 tl
2 rkl
1 tl
4 dl

cashewpähkinöitä
auringonkukansiemeniä
seesaminsiemeniä
sipuli
valkosipulinkynttä
jodioitua PANsuolaa
sitruunamehua
yrttisuolaa
vettä

3 dl
keitettyjä linssejä
n. 1 dl
tomaattipyreetä
3 dl
kukka-/parsakaalia
1-2
paprikaa
½ dl
oliiveja
½-1 pkt tofua
1-3
sipulia
Sekoita tehosekoittimessa.
2-3
tomaattia
Maun mukaan valkosipulia,
oreganoa, ½-1 tl savupaprikajauhetta, (yrttisuolaa)
Hienonna kaalit ja sipuli sekä kuutioi tofu mahdollisimman
pieneksi. Leikkaa paprika lyhyiksi suikaleiksi.

Levitä pohjan päälle tomaattipyree tasaisesti esim. lastan avulla, sekä muut täytteen aineet, päälle paprikasuikaleet,
oliivit, ohuet tomaattiviipaleet ja oregano. Kuorruta vuustokastikkeella. Paista 200 asteessa noin 30 minuuttia.

PYÖRYKÖITÄ
GARBANZOPYÖRYKÄT

4 dl
3 dl
3
1
0,5 dl
1/2 tl
1 tl

keitettyjä kikherneitä
keitettyä täysjyväriisiä
sipulia
raaka peruna
tattarijauhoa
yrttisuolaa
paprikajauhetta

Soseuta kikherneet, hauduta silputtua sipulia
hieman vesitilkassa, raasta peruna, sekoita
pyörykkätaikina ja muotoile litteitä pyöryköitä.
Paista uunissa.
Kuvat: Kikherneet Pxhere.com. Perunat, sipulit, riisi ja tattari Pixabay.com.

PYÖRYKÖITÄ
FALAFEL-PYÖRYKÄT

5 dl
5-10
1 dl
1 tl
1 tl
(1/4 tl
3 rkl
2 rkl
(½-1

keitettyjä kikherneitä
valkosipulin kynttä murskattuna
persiljasilppua
korianteria
jauhettua kuminaa/juustokuminaa
cayennenpippuria)
täysjyvävehnäjauhoja tai tattarijauhoja
tahinia ( sisältää usein suolaa )
tl yrttisuolaa ellei suola tule tahinista)

Kuva: Pixabay.com.

Jauha kikherneet ja sekoita taikina.
Muotoile 3 cm kokoisia pyöryköitä.
Paista pannulla tai uunissa pellillä.
Sarjakuva: https://mutts.com/collections/comic-strips
.

PYÖRYKÖITÄ
LINSSIPYÖRYKÄT
1,5 dl
1 dl
6 dl
1 dl
0.5 dl
3 rkl

vihreitä linssejä
hirssiä
vettä
soijajauhoja
kasvikermaa
maapähkinävoita ( sisältää usein suolaa )

Huuhtele hirssit ja linssit tiheäsilmäisessä lävikössä.
Anna niiden seistä ja turvota kattilaan lasketussa
vedessä 30 minuuttia. Keitä sitten 30 minuuttia.
Anna jäähtyä. Säilykelinsseille riittää pelkkä huuhtelu.
Sekoita sitten muut ainekset joukkoon. Muotoile litteitä
pyöryköitä. Paista 225 asteisessa uunissa15 minuuttia.
Lisää pyöryköille tarvittaessa ripaus suolaa.
Tarjoile täysjyväriisin kanssa.

PYÖRYKÖITÄ
SOIJAPYÖRYKÄT
5 dl keitettyjä soijapapuja eli edamamea
5 dl keitettyä täysjyväriisiä
3 rkl tattarijauhoa
1 dl tillisilppua
1-2 tl meiramia
3 rkl tahinia
½-1 tl PANsuolaa (ellei suola tule jo tahinista)
Jauha pavut ja sekoita pyörykkätaikina.
Muotoile litteitä pyöryköitä.
Paista 225 asteessa 15-20 min. Tarjoile
perunoiden, vihannesten ja kastikkeen kera.

PYÖRYKÖITÄ
TOFU-PORKKANAPYÖRYKÄT
1 dl saksanpähkinöitä
4 dl hienoa porkkanaraastetta
1 pkt tofua
1 dl maissitärkkelysjauhoa
2 dl korppujauhoa
3
valkosipulinkynttä
1
sipuli
0,5 dl vettä
½ tl
PAN –suolaa tai yrttisuolaa
(Jos käytät maustettua tofua, jätä suola pois.)
Jauha pähkinät, murskaa tofu, silppua sipulit
ja sekoita kaikki yhteen tasaiseksi massaksi.
Muotoile pyörykät tai pihvit ja paista uunissa
200 asteessa n. 30-40 min.
Kuvat: Pixabay.com.

SUSHI

Jodin suositussaanti on 150 – 600 ug/pv.
Saannin ei tarvitse olla päivittäin vakio.

8 hengelle
20 levyä nori-merilevää a´ 3 g (1 levyssä on 63 ug jodia)
3 litran kattilallinen keitettyä paakkuuntuvaa riisiä
käden-/huoneenlämpöiseksi jäähtyneenä
500 g porkkanoita
2
kurkkua
2 pkt tofua
N. 1 e maksava olkimatto helpottaa rullaamista.
2
avokadoa
Riisin keitto pakkauksen ohjeen mukaan.
2
mangoa
2
suippopaprikaa
Muut vaiheet kuvattu seuraavassa diassa.
1-2 sitruunaa
(1 tb wasabia)
Leikkaa täytteistä norilevyn levyisiä ohuita suikaleita. Kostuta sormet.
Levitä riisiä ohut kerros 1/3 nori-levyn pinta-alasta, karhealle puolelle.
Vedä riisiin ohuelti sormenlevyinen wasabi –raita (ei välttämätön).
Valitse muutama täytesuiro riisipedin keskelle. Rullaa tiukasti.
Kostuta vedellä täytteetön osa levälevystä ennen kuin rullaat sen
loppuun asti. Katko palat terävällä, veteen kostutetulla veitsellä
sahausliikettä välttäen. Palojen päälle voi puristaa sitruunan mehua.

SUSHI

Malta odottaa että riisi jäähtyy.

Rullaa tiukasti.

Levitä veteen kostutetuin
sormin riisiä ohut kerros 1/3
nori-levyn pinta-alasta, sen
karhealle puolelle.

Leikkaa sillä välin täytesuirot.

Vedä sormenpäällä riisiin ohut
wasabiraita. Läjää muutama
täytesuiro riisipedin keskelle.

Kostuta vedellä täytteetön
levälevyn pinta ennen kuin
rullaat sen loppuun asti.
Nosta loppuun rullattu pötkö
olkipediltä leikkuulaudalle.
Katko palat terävällä, veteen
kostutetulla veitsellä
sahausliikettä välttäen.

Syö päätypalat: Samalla saat
selville herkullisimmat
suiroyhdistelmät.

AvokadoVUSHI
N O R I R U L L A T 2 hengelle
5 levyä nori-merilevää
Täyte
2-3
2 rkl
0,5 dl
0,5 dl

Kuva: Pixabay.com.

Tarkista leväostoksilla jodipitoisuus:
avokadoa
sitruunamehua
tillisilppua
jauhettuja seesaminsiemeniä

Leikkaa merilevät 4 osaan. Halkaise avokadot,
poista kivet ja ota lusikalla sisus.
Soseuta haarukalla ja sekoita täyte.
Levitä norilevyille ja rullaa tiukoiksi.

Jodin suositussaanti on 150 – 600 ug
(mikrogrammaa) päivässä. Vaikka saannin ei
tarvitse olla päivittäin vakio, 2 mg (= 2000 ug)
kertasaantia ei tulisi ylittää eikä viikkotasolla
600 ug keskimääräistä päiväsaantia.
THL:n Fineli.fi ruokatietokannan mukaan 6 g
noria eli 2 kpl 3 g norilevyä sisältää 126 ug
jodia. 3 levyä kattaa päivittäisen jodin tarpeen.

TOFUNAKAS
TOFUNAKAS
1
sipuli silputtuna
250 g maustamatonta tofua
2 tl
tuoretta persiljaa
2 tl
tuoretta ruohosipulia

Kastike
2 dl soijamaitoa
1 dl cashewpähkinäitä
1 tl yrttisuolaa
1 tl kurkumaa
1 valkosipulinkynsi
1 sitruunan mehu
Sekoita tehosekoittimessa.

Hauduta sipuli vesitilkassa
pannulla.
Lisää murskattu tofu ja
sekoitettu kastike.
Hauduta 5 minuuttia.
Lisää yrtit päälle.

UUNIBATAATIT
UUNIBATAATIT
Huuhtele kuorimattomat bataatit.
Harjaa ne juuriharjalla.
Pilko uunipellille.
Kypsennä 200 –asteisessa
uunissa 35-45 min.

Bataatit eivät kaipaa välttämättä
mitään mausteita.
Kuvassa olevat vasta matkalla uuniin.
Unohdin ottaa kuvan kypsistä : P
Olivat herkullisia !

LISUKKEITA
TOFU-TOMAATTITÄHDET
Leikkaa tomaatit 4 tai 6 lohkoon niin että
jäävät kiinni toiselta puolelta.
Täytä kolot tofuraevuustolla.
Ripottele paprikajauhetta päälle.
Koristele oliiveilla ja/tai yrteillä.

TOFU – RAEVUUSTO
1 dl
cashewpähkinöitä
1 dl
vettä
2 tl
sipulijauhetta (tai vähän sipulia)
1 tl
valkosipulijauhetta (tai 1 kynsi)
1 tl
sitruunamehua
500 g maustamatonta tofua
0,5 dl
ruohosipulia
( ½ -1 tl yrttisuolaa )
Sekoita pähkinät, vesi ja mausteet
tehosekoittimessa. Lisää sitruunamehu
lopuksi. Murskaa tofu käsin kulhossa.
Kaada kastike tofun päälle ja sekoita
joukkoon ruohosipuli. Tarkista maku.
Lisää suolaa vain jos tarpeen.

Kuva: Pxhere.com

LISUKKEITA
TOFUMAJONEESI
300 g pehmeää tofua
2 dl liotettuja cashewpähkinöitä
3 rkl sitruunamehua
½ tl PANsuolaa
1 tl sipulijauhetta (tai pala sipulia)

AURINGONKUKKAHAPANKERMA
2,5 dl auringonkukansiemeniä
tai cashewiä
2,5 dl vettä
1/2 tl jodioitua PANsuolaa
1-2 sitruunan mehu
Sekoita tehosekoittimessa.
Sopii esim. borssikeiton päälle.

Sekoita kaikki tehosekoittimessa
tasaiseksi. Kaada kulhoon ja laita
jääkaappiin.
Mausta mielesi mukaan.
Tofumajoneesia voi käyttää levitteenä,
salaatinkastikkeena (lisää tillisilppua)
tai ruuan lisukkeena.
Sarjakuva: https://mutts.com/collections/comic-strips

KASTIKKEITA

KELTAINEN KASTIKE
1 dl
cashewpähkinöitä
5 dl
vettä
300 g kypsiä maissinjyviä
1 rkl sipulijauhetta
½ tl kurkumaa
1 rkl maissitärkkelysjauhoa
3 rkl tuoretta tilli- tai persiljasilppua
(1 tl rakuunaa, 1 tl sitruunamehua, ½ tl suolaa )
Jauha pähkinät ja 1,5 dl vettä tehosekoittimessa.
Lisää loppu vesi, maissi, sipulijauhe, suola,
kurkuma ja maissitärkkelys ja sekoita tasaiseksi.
Keitä 3 min. koko ajan sekoittaen.
Lisää yrtit, tarkista maku, lisää vettä tarvittaessa.
Kuvat: Cashewt ja persilja Pixabay.com, maissi ja kurkuma omat.

KASTIKKEITA
MAAPÄHKINÄKASTIKE
1,5 dl pähkinätahnaa
5 dl vettä
1
sipuli
1-2 valkosipulinkynttä
400 g tomaattimurskaa
1 tl
meiramia
1/2 tl suolaa (ellei tule maapähkinävoin mukana)
Sekoita tahna veteen, lisää vesi osissa.
Hienonna sipuli ja valkosipuli ja sekoita kaikki.
Keitä n. 15 min. kunnes sakenee.
Sekoita silloin tällöin pohjasta.

KASTIKKEITA

KASVIKERMA

kasvikermaa

2 dl cashewpähkinöitä
TAI liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä
TAI liotettuja kuorittuja manteleita
2 dl vettä TAI sokeritonta ananasmurskaa

Sekoita tehosekottimella tasaiseksi tahnaksi.

KASTIKKEITA
TOFU-VALKOSIPULIKASTIKE
100 g maustamatonta tofua
5
valkosipulinkynttä tai mantelirouhetta
2 rkl cashewpähkinöitä
puolikkaan sitruunan mehu
2 dl liotettua kuivaksi puristettua leipää
ruohosipulia tai persiljaa
0,5 tl suolaa
Sekoita tehosekoittimessa kaikki paksuhkoksi
kastikkeeksi. Lisää vettä tarvittaessa.
Tarjoile esim. rosollin ja höyrytettyjen
parsakaalien kera.

Kuvat: Pixabay.com

KASTIKKEITA
VAALEA KASTIKE
1 dl
1 dl
1
5 dl
1 rkl
1 tl
5 dl

pestyjä cashewpähkinöitä
kaurahiutaleita
sipuli
kuumaa vettä
basilikaa
rosmariinia
kuumaa vettä

1 tl

suolaa ( lisää lopuksi tarvittaessa )

Sekoita pähkinät, hiutaleet ja sipuli
tehosekoittimessa 5 dl veden kanssa.
Lisää loput aineet ja sekoita hieman lisää,
keitä miedolla lämmöllä 30 min.

https://mutts.com/collections/comic-strips

JÄÄTELÖ
MANSIKKAJÄÄTELÖ
5 dl soijamaitoa tai kauramaitoa
5 dl pakastettuja mansikoita
2-3 kypsää pakastettua banaania
Sekoita kaikki tehosekoittimessa vähän ennen
tarjoilua. Voit lisätä vähän sitruunamehua.

Vaihtoehtoja:
mustikat, muut marjat ja hedelmät,
cashewpähkinä- tai mantelimaito

JÄÄDYKKEITÄ
HYINEN MARJAHERKKU
2 dl kotimaisia pakastettuja marjoja

Murskaa osa marjoista morttelissa tai
sauvasekoittimella. Säästä osa koristeeksi.
Nauti heti, kuivattujen hedelmien kera.

BANAANIVÄÄTELÖ
Sekoita tehosekoittimessa:
1
banaani
2 dl manteleita
1,5 dl rusinoita
2 dl kasvikermaa (erillinen ohje)

Keitä 1 dl vettä ja ½ tl agar-agarjauhetta
pienessä kattilassa noin 2 min. koko ajan
sekoittaen. Kaada nauhana tehosekoittimeen.
Siirrä seos pakasterasiaan ja pakasta.

KAHVILEIPIÄ
Banaani – tahini / maapähkinävoi + makoisa leipä korvaa viinerin – ja kuorrutettu taateli makeisen.

KAKKUJA
GRANOLA

HEDELMÄVUOKA

2l

8 dl
sokeroimatonta ananasmehua
ripaus
luonnon vaniljajauhetta
1 dl
jauhettuja kaurahiutaleita
1 tlk (n. 400 g) ananaspaloja
1 tlk
sokeroimattomia persikoita
3-4 dl
mansikoita
2
banaania
n. 5 dl
muromysliä = granolaa

1 dl
1 dl

Valuta hedelmien liemi kattilaan, lisää
ananasmehu, kaurajauho ja vanilja ja
keitä 5-10 min.
Peitä vuoan pohja 2 cm granolakerroksella.
Laita päälle hedelmät pieninä paloina.
Kaada keitetty mehu päälle ja anna jäähtyä.

1
1
3
2
1

dl
dl
dl
dl
dl

tavallisia ja/tai isoja kaurahiutaleita
(osan voi vaihtaa tattarihiutaleisiin)
kookoshiutaleita
siivilässä huuhdeltuja kuorettomia
auringonkukansiemeniä
kurpitsansiemeniä
manteli- ja/tai hasselpähkinärouhetta
vettä
omenamehua
taatelisosetta

Sekoita kuivat aineet. Sekoita nesteet kuiva-aineiden joukkoon
niin, että tulee murumainen seos.
Kuivata uunissa 100 – 120 asteessa 1-2 cm paksuisena
kerroksena 2-3 tuntia. Sekoita välillä.
Lisää valmiiseen granolaan kuivattuja marjoja ja hedelmiä ja
pähkinöitä maun mukaan.

KAKKUJA
TUOREKAKKU
1. seos:
500 g aprikooseja + 2 dl vettä
+ n. 250 g jauhettua mantelia

Laita tasapohjaiseen vuokaan pyöreäksi leikattu leivinpaperi, levitä
päälle tasaiseksi kerrokseksi seokset kerroksittain, alimmaksi
marjakerros. Seoksia voi jakaa.
Anna vetäytyä jääkaapissa yön yli.
Kumoa kakkuvadille varovasti, levitä kasvikerma päälle. Koristele.
Vaihtoehtoisesti voi käyttää eri marjoja tai hedelmiä.
Jauhetut seesaminsiemenet tai muut pähkinät sopivat.

2. seos:
500 g kivettömiä taateleita + 2,5 dl vettä
+ 250 g kaurahiutaleita
3. seos:
500 g punaisia marjoja soseena + 100 g jauhettua
mantelia
+ 1 banaani + n. 300 g kookoshiutaleita
Liota kuivahedelmät vedessä.
Sekoita jokainen massa erikseen.

KASVIKERMA
2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä
/ liotettuja kuorittuja manteleita
2 dl vettä TAI sokeritonta ananasmurskaa
Makeutukseksi 2 kuivattua taatelia liotettuna
TAI 2 rkl rusinoita tai 1 banaani
Ripaus luonnon vaniljaa
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.

KIISSELIT
LUUMU-RUSINASOPPA

KUUTAMOKIISSELI

1 pkt
luumuja
1-2 dl
rusinoita
0,5 pkt
taatelia
maun mukaan viikunoita
1,5 l
vettä
3-5 rkl
perunajauhoa

3 dl kookosmaitoa
2 dl kaura-, riisi- tai soijamaitoa
4-5 rkl maissitärkkelystä
½ tl luonnonvaniljaa tai vaniljatanko

Kiehauta paloiteltuja kuivahedelmiä
niin että pehmenevät.
Sekoita perunajauhot pieneen
vesimäärään ja sekoita nopeasti
koko ajan hämmentäen joukkoon.
Ota heti pois liedeltä.

Vispaa tärkkelys nesteeseen.
Keitä 2-3 minuuttia koko ajan pohjasta
sekoittaen.
Jaa tarjoilukulhoihin, anna jäähtyä.
Lisää hillosilmä keskelle.
Tarjoile kylmänä.

Pinnalle: Sokeritonta hilloa ( St. Dalfour )

OHUKAISET
KASVIKERMA
2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä
/ liotettuja kuorittuja manteleita
2 dl vettä TAI sokeritonta ananasmurskaa
Makeutukseksi 2 kuivattua taatelia liotettuna
TAI 2 rkl rusinoita tai 1 banaani
Ripaus luonnon vaniljaa
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.
Veden määrää säätelemällä saat sopivan paksuuden
vaniljakastikkeeksi / täytekakun kuorrukkeeksi.
Kiinteyttä voi lisätä agar agarilla. Keitä kattilassa agar
–vesi 2 minuuttia koko ajan sekoittaen. Kaada
tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi. Kaada kulhoon
ja laita jääkaappiin yön yli. Vatkaa sitten kuohkeaksi.

KASVIMAITO
3 dl keitettyä riisiä TAI 2 dl hienonnettuja siemeniä / pähkinöitä
2 dl lämmintä vettä ja 7 dl kylmää vettä
¼ tl jodioitua PAN-suolaa
Maun mukaan 1 banaani TAI 1-2 taatelia
Sekoita tehosekoittimessa ensin kuivat aineet ja lämmin vesi,
sitten kylmä vesi erissä, kunnes juoma on tasaista.

OHUKAISET
4 dl
0.5 dl
1 dl
1 dl
1
½ tl
250 g

kasvimaitoa
cashewpähkinöitä
kaurahiutaleita
täysjyvävehnäjauhoa tai riisijauhoa
kuivattu taateli pehmeäksi liotettuna
suolaa
maustamatonta tofua

Sekoita kaikki tehosekoittimessa tasaiseksi. Paista
ohukaiset tarttumattomalla paistinpannulla. Tarjoile
mansikoiden / pilkottujen hedelmien ja kasvikerman kera.

PEHMEITÄ JÄLKIRUOKIA
CAROBVAAHTO
2
4
4
4
2

dl

auringonkukansiemeniä
kypsää banaania
rkl carobjauhetta
kpl kuivattua aprikoosia tai viikunaa
rkl vettä

Koristeluun: Puolukoita / punaisia viinimarjoja,
sitruunamelissan tai mintun lehtiä.
Jauha siemenet hienoksi morttelissa tai
tehosekoittimessa.
Sekoita tehosekoittimessa siemenet, vesi, pilkotut
banaanit ja kuivatut hedelmät ja carobjauhe.
Sekoita muutama minuutti.
Kaada annosmaljoihin. Koristele.
Anna olla jääkaapissa 15 minuuttia ennen tarjoilua.

PEHMEITÄ JÄLKIRUOKIA
CAROBUNELMA
1,5 dl seesaminsiemeniä, kuorellisia
1,5 dl hasselpähkinöitä
100 g liotettuja taateleita
6 omenaa karkeaksi raastettuna
vähän sitruunamehua
100 g tummia aprikooseja
3 banaania
6 rkl carobjauhetta
1 tl luonnonvaniljajauhetta
Koristeluun:
2 kiiviä tai 100 g mansikoita
kasvikermaa

Jauha siemenet ja pähkinät ja
sekoita taatelin liotusvettä niin
että tulee paksu tahna. Taputtele
se kelmun avulla kakun pohjaksi.
Levitä päälle kerroksittain puolet
omenaraasteesta jossa on
sitruunamehu, aprikoosisose,
loput omenaraasteesta ja
taateli-banaani-carob-vaniljasose.
Anna seistä jääkaapissa 0,5-1 h.
Koristele vegekermalla ja
hedelmillä.
Voidaan pakastaa.

KASVIKERMA
2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja
seesaminsiemeniä
/ liotettuja kuorittuja manteleita
2 dl vettä TAI sokeritonta
ananasmurskaa
Makeutukseksi 2 kuivattua taatelia
liotettuna
TAI 2 rkl rusinoita tai 1 banaani
Ripaus luonnon vaniljaa
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi
tahnaksi.
Veden määrää säätelemällä saat
sopivan paksuuden.

PIRISTÄVÄ PIRTELÖ
0.5 litraa itse tehtyä (erillinen ohje) tai vähärasvaista ja
sokeroimatonta kasvimaitoa valinnan mukaan
1-2 hedelmää, esim. banaania, mangoa, ananasta, mandariinia …
ks. luettelo hedelmädiassa.
2 dl kotimaisia marjoja esim. mustaherukkaa, mustikoita, vadelmia …

Kuva: Pixabay.com

Sekoita sauvasekoittimella tai tehosekoittimessa. Säästä osa marjoista koristeeksi.
Voit koristella pirtelön myös hyppysellisellä carob-jauhetta sekä chian tai hampun siemenillä.

Jos kaipaat kofeiinia aamu- tai alkuiltapäivän pirtelöön, voit lisätä siihen 1-2 tl sokeroimatonta
kaakaojauhetta, ja makeutukseksi 1-2 rkl kuivattuja hedelmiä kuten rusinoita.

PIIRAKOITA
2,5 dl
2,5 dl
4 kpl
1 rkl
2 rkl

kookosmaitoa (Alpro Coconut) tai kasvikermaa
(Alpro Coconut)
riisimaitoa
kuivattua viikunaa
luonnonvaniljajauhetta tai vaniljatanko
maissitärkkelysjauhoa

Hienonna sauvasekoittimella viikunat ja vaniljatanko.
Laita kaikki kattilaan. Vispaa tärkkelys tasaiseksi.
Keitä noin 3 minuuttia koko ajan pohjasta sekoittaen.
RIISIMAITO
3 dl keitettyä riisiä
2 dl lämmintä vettä ja 7 dl kylmää vettä
¼ tl jodioitua PAN-suolaa
Maun mukaan 1 banaani TAI 1-2 taatelia
Sekoita tehosekoittimessa ensin kuivat aineet ja lämmin vesi,
sitten kylmä vesi erissä, kunnes juoma on tasaista.

OMENAPIIRAKKA
Täyte
1 kg
2,5 dl
1 tl
2 rkl
0.5 dl
Pohja
250 g
2 dl
½ tl
2 tl
5 dl
Kuorrute
1 dl
1 dl
1 dl
0.5 dl
0.5 dl

omenoita
hedelmätäysmehua
korianteria
maissitärkkelysjauhoa
vettä

Pese ja viipaloi omenat.
Kiehauta niitä 2 minuuttia
mehussa, jossa on korianteri.
Sekoita maissitärkkelys
veteen. Lisää saos kattilaan.
Kiehauta.

taatelia
kasvimaitoa tai -kermaa
suolaa
leivinjauhetta
kokojyvävehnäjauhoa

Pohjaa varten kiehauta
taatelit vesitilkassa ja soseuta.
Sekoita leivinjauhe jauhoihin.
Yhdistä kaikki pohjan
ainekset. Tarvittaessa lisää
jauhoa; taikinan tulee olla
jämäkkä.

kookoshiutaleita
kaurahiutaleita
kokojyvävehnäjauhoa
pehmeäksi liotettuja rusinoita
kuumaa vettä

Sekoita kuorrutetta varten
liotetut rusinat
sauvasekoittimella veteen ja
sitten kaikki kuorruteainekset
kulhossa murumaiseksi
seokseksi.

Levitä taikina uunipellille leivinpaperin päälle. Levitä päälle omenatäyte,
ja ripottele pinnalle kuorrute. Paista 175 asteessa noin 30-35 min.
Tarjoile vaniljakastikkeen kera.

PIIRAKOITA
TUOREMARJAPIIRAKKA
2 dl
manteleita
1 dl
liotettuja auringonkukansiemeniä
6-8 kpl liotettuja taateleita
1-2
omenaa
vähän sitruunamehua
1-2
banaania
n. 3 dl marjoja
Jauha mantelista, siemenistä ja taatelista tahna,
sekoita siihen raastettu omena jossa on vähän
sitruunamehua. Levitä piirakkavuoan pohjalle
tasaisesti.
Tee täytteeksi banaani-marjasose. Jäähdytä.
Kuvat: Auringonkukka, mantelipuun, omenapuun, ja banaanipuun oksat sekä
taateli Pxhere.com. Karhunvatukat ja aroniamarjat Pixabay.com.

MAUSTEINEN PÄÄRYNÄ-APPELSIINITORTTU

TORTTU: 1/2

Pohja
1 rkl (vasta)jauhettuja pellavansiemeniä (käytä morttelia)
3 rkl vettä
100 g pekaanipähkinöitä (n. 3dl)
150 g kaurahiutaleita (n. 3,5dl)
ripaus suolaa
5 rkl vettä
2 dl rusinoita pienessä vesimäärässä (yön yli) pehmeäksi liotettuna
Turvota pellavansiemenjauhe vedessä. Jauha pähkinät ja kaurahiutaleet
tehosekoittimessa, sekoita pellavansiemensekoitus ja 4 rkl vettä sekaan ja
sekoita tasaiseksi tiiviiksi taikinaksi. Lisää yksi lusikallinen vettä varovasti
jos on vähän kuivahkoa.
Kun taikina on notkeaa mutta ei liian tahmaista, laita silikonimatolle tai
leivinpaperille ja painele levyksi ja kauli pyöreäksi ja laita 22-senttiseen
(tarttumattomaan) irtopohjavuokaan pohjalle ja reunoille. Irrota paperi
varovasti. Jos taikina vähän repeää niin korjaa painelemalla.
Leikkaa ylimääräreunat pois ja siirrä mahdolliseen puuttuvaan kohtaan.
Pistele pohjaa haarukalla ja paista 20 minuuttia 170 asteessa kunnes
pinta vähän kullanvärinen ja kiinteä. Ota uunista ja anna jäähtyä.
Sokerin/vaahterasiirapin (2 rkl täytekerrokseen) sijaan voit makeuttaa
tortun levittämällä rusinat kerrokseksi jäähtyneen pohjan ja täytteen väliin
(oma KoKaRu –vinkki).

Täyte
3

päärynää (conference), leikkaa puoliksi,
poista siemenet
1
appelsiini viipaleina
2 rkl omenamehua (tai vaahterasiirappia)
1 tl mausteita (inkivääri, kaneli, neilikka)
Laita päärynänpuolikkaat ja appelsiiniviipaleet
uunivuokaan.
Sekoita mausteet mehuun (tai vaahterasiirappiin)
ja kaada hedelmien päälle.
Paista uunissa 170 asteessa 20 min. tai kunnes
päärynät on pehmeitä,
sivele mehulla pari kertaa paistamisen aikana.
Hedelmät voi paistaa pohjan kanssa yhtä aikaa
uunissa jos mahtuvat.
Anna jäähtyä täysin.
by Karen Lee, retired nurse and nutritionist.
W: thesensitivefoodiekitchen.com
IG: @the.sensitive.foodie FB: TheSensitiveFoodie

Eikä tässä vielä kaikki ../..

TORTTU: 2/2
Kermakerros
300 g pehmeää tofua
1
luomuappelsiini – mehu ja raastettua kuorta (pesty huolella)
1 tl
luonnon vaniljajauhetta
Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi. Laita lusikalla pohjan päälle tasaisesti.
Laita jääkaappiin 15 minuutiksi.

Koristeeksi
granaattiomenan siemeniä ( + appelsiininkuorta, luomu)
KOKOAMINEN:

Poista päärynöiden kuoret ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi.
Asettele kauniisti appelsiinikerman päälle, laita appelsiinit keskelle.
Ripottele granaattiomenan siemeniä päälle sekä
appelsiininkuoriraastesuikaleita koristeeksi.
Laita jääkaappiin 10 minuutiksi ennen tarjoilua.

Kuva: © 2022 https://plantbasedhealthprofessionals.com/spiced-pear-and-orange-tart

by Karen Lee, retired nurse and nutritionist.
W: thesensitivefoodiekitchen.com
IG: @the.sensitive.foodie FB: TheSensitiveFoodie

VOHVELIT

VOHVELIT
2.5 dl
2.5 dl
2,5 dl
0,5 dl
0,5 dl
0,5 dl
2 rkl
0,5 tl
(n. 5 kpl

kookosmaitoa
kasvikermaa <- Ohje seuraavassa diassa
pieniä kaurahiutaleita
tummia mannasuurimoita tai maissiryynejä
pellavansiemeniä
cashewpähkinöitä
maissitärkkelysjauhoa
suolaa
pehmeitä taateleita)

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa tasaiseksi.
(Taateli makeuttaa ja tekee tummemmaksi).
Paista vohveliraudalla.
Tarjoile marjojen ja kasvikermavaahdon kera.
Vaihtoehtoja: Vohvelitaikinaan voi laittaa
puurontähteitä, porkkanaraastetta,
kesäkurpitsaraastetta

VOHVELEIHIN:

KASVIKERMA
2 dl cashewpähkinöitä
/ liotettuja kuorittuja seesaminsiemeniä
/ liotettuja kuorittuja manteleita
2 dl vettä TAI sokeritonta ananasmurskaa
Makeutukseksi 2 kuivattua taatelia liotettuna
TAI 2 rkl rusinoita tai 1 banaani
Ripaus luonnon vaniljaa
Sekoita tehosekoittimella tasaiseksi tahnaksi.
Veden määrää säätelemällä saat sopivan
paksuuden.
KASVIKERMAVAAHTO:

Keitä kattilassa agar –vesi 2 minuuttia koko ajan
sekoittaen. Kaada tehosekoittimeen ja sekoita
tasaiseksi. Kaada kulhoon ja laita jääkaappiin yön
yli. Vatkaa sitten kuohkeaksi.

TUHTEJA HERKKUPALOJA
CAROBSUKLAA

1 dl
1 dl
1 dl
1 rkl
0,5 tl
20
2 dl

maapähkinätahnaa
tahini seesamtahnaa
carobjauhetta
viljakahvijauhetta (esim. Bambu)
luonnon vaniljaa
hienonnettua taatelia)
kookosmaitoa

Sekoita kaikki kulhossa tasaiseksi, muutama minuutti.
Kaulitse muovin välissä ja ruuduta. Pakastetaan ja tarjotaan jääkylminä.

HALVA
4 dl kuorellisia seesaminsiemeniä
4 rkl rusinoita, liota pehmeäksi
1 tl luonnon vaniljaa
Jauha siemenet hienoksi, lisää muut
ainekset.
Sekoita sauvasekoittimella tahnaksi.
Muotoile tanko paperin sisään, anna
jähmettyä jääkaapissa ja leikkaa
paloiksi.

Vaihtoehtoja:
- Viljakahvin sijaan 5 tippaa piparminttuöljyä
- Tahnojen sijaan voidaan käyttää jauhettuja pähkinöitä, esim. hasselpähkinöitä.

TUHTEJA HERKKUPALOJA
JUHLAPALLOT
200 g kuivahedelmiä
n. 1dl mantelia
carobjauhetta
luonnon vaniljajauhetta
Kuorrutus: kookoshiutaleita
Kiehauta (tai liota) hedelmiä vähässä vedessä niin
että pehmenee, jauha sauvasekoittimella.

Jauha pähkinöitä, sekoita massa, kiinteytä
carobjauheella. Pyörittele palloja, kierittele
kookoshiutaleissa.
Anna olla kylmässä ennen tarjoilua.

TUHTEJA HERKKUPALOJA
ENERGIAPATUKAT
1 dl
1 dl
1 dl
100 g
100 g
100 g
100 g
1,5 dl

rusinoita
viikunan palasia
taatelipalasia
maapähkinätahnaa
carobjauhetta
seesaminsiemeniä
auringonkukansiemeniä
kookoshiutaleita

Sekoita massa, painele vuokaan. Anna
kovettua 2 h kylmässä. Leikkaa
patukoiksi.
Kuva: Pxhere.com

HOTELLIAAMIAISELLA

RAVINTOLASSA
100 % kasviperäistä ( vegaanista) ruokaa saa nykyisin jokseenkin kaikkialta. Mahdollisimman KokaRun annoksen
saa valitsemalla vegaanisen vaihtoehdon ja pyytämällä tilatessa, ettei annokseen lisätä rasvaa, suolaa tai sokeria.
Salaatti- tai raastepöydän antimet kannattaa hyödyntää. Annoksen mukana tulleen rasvalisän voi jättää syömättä.

RAVINTOLASSA
Jos ainoa tarjolla oleva vegaaninen ruoka on rasvaista, kannattaa
sen rinnalle rohmuta antioksidantti- ja kuitupitoisia tarjottavia.

RAVINTOLASSA

RAVINTOLASSA

KoKaRu:n eli WFPBD:n tehosta:
Dr. Monica Aggarwal

IG: Drmonicaaggarwal Twitter: Drmaggarwal

Dr. Alan Desmond
Dr. Caldwell Esselstyn Jr.
Dr. Michael Klaper
Dr. Baxter Montgomery
NutritionFacts.Org / Dr. Michael Greger

https://www.drmonicaaggarwal.com/
https://www.alandesmond.com/
https://www.dresselstyn.com/
https://www.doctorklaper.com/
https://www.online.montgomeryheart.com/
https://nutritionfacts.org/

Join our new email series—a resource to bring you simplified takeaways and actionable tips on healthy eating. To read more
and sign up for the Plant-Based Living Series, go to https://nutritionfacts.org/plantbased-living-series/

Ornish Lifestyle Medicine

https://www.ornish.com/proven-program/

Oma ei-kaupallinen sivustoni Kasasen kootut - myös YouTubessa ja Facebookissa.

Lisää KoKaRua
https://www.riikkaiivanainen.com/ruokablogi
https://www.bluezones.com/recipe_type/plant-based/
https://plantbasedhealthprofessionals.com/recipes

https://www.ornish.com
/zine/healthy-ingredientswaps-to-make-yourholidays-morenourishing/

Join the FREE 21 Day Plant-based Health Challenge
to receive recipes, nutrition advice and motivational
tips from nutrition experts

Vinkkejä suomeksi: https://kasvipohjainenruokavalio.blogspot.com/search/label/wfpb%20ruokavalio

Hyppää KoKaRu:n kyytiin:
https://www.lifestylemedicine.org/Search?SearchTerms
=JUMPSTART

