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Elisa Mattila

Kiva, kun latasit välipalaoppaan! 

Oppaaseen on koottu 30 helppoa, nopeaa ja terveellistä välipalavinkkiä; voit vaikka
valita uuden välipalan kuukauden jokaisena päivänä.

Osan välipaloista saat kaupasta valmiina sellaisenaan, osa valmistuu näppärästi ja
nopeasti muutamasta ainesosasta. Näiden välipalojen avulla vältät verensokerin
laskusta johtuvat väsymyskohtaukset ja kiukunpuuskat ja ne ovat hyviä valintoja myös
painonhallinnan kannalta.

Minkä tahansa oppaan välipaloista valitsetkin, voit olla varma, että se on terveellinen ja
ravinteikas ja kehosi kiittää!

Maistuvia välipalahetkiä!

<3:lla Elisa

Olen Elisa, hyväntuulisen hyvinvoinnin ja lempeän muutoksen sanansaattaja ja

olen valmentanut naisia kohti hyvää oloa jo yli kymmenen vuotta. Olisi ihana

nähdä kursseillani! 

Käy kurkkaamassa kurssitarjontaa
www.elisamattila.com!
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keitetty kananmuna
ja cocktailkurkut

Mikä maukas suolapala, joka pitää
nälkää!

kasviksia ja
hummusta

Hummuksesta eli kikhernetahnasta
saat mukavasti proteiinia.

kirsikkatomaatteja ja
juustoa

Myös feta tai vuohenjuusto sopivat
hyvin!

helpot ja nopeat 

maissikakut, hummus
ja kurkkuviipaleet

Vaihtoehtoisesti voit muussata
avokadoa maissikakun päälle!

mantelit ja kuivatut
aprikoosit 

Näitä kannattaa aina pitää
laukussa mukana!

pähkinät ja marjat

Tiesitkö, että pistaaseista saa unta
edistävää melatoniinia?

rahka, banaani ja
marjat 

Klassikkovälipala! Ripottele hieman
siemeniä päälle, niin saat hyviä
rasvoja.

omena ja pähkinävoi 

Valitse vähäsokerinen pähkinävoi. 
Annoskoko n. peukalollinen!
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Päällä tuoretta basilikaa, nam!

Pilkottuja kasviksia on kiva
napostella.

Pannulla paahdettujen siementen
maku on mitä parhain.

ilmakuivattu kinkku
ja kasvikset

meloni ja paahdetut
kurpitsansiemenet 

lohi-kurkkurullat

Leikkaa kurkkua ohuiksi viipaleiksi
ja kääri kylmäsavulohen sisään.

marjat ja tumma
suklaa

Mieluiten väh. 70% suklaa.

paprika-kinkkuleivät

välipalakeksit, tonnikala
ja avokadotahna 

Muussaa avokado haarukalla. Mausta
ripauksella yrttimaustetta.

valmis vihersmoothie
ja pähkinäsekoitus

Katso, ettei smoothieen ole lisätty sokeria ja
valitse suolaton pähkinäsekoitus.

viinirypäleet ja
pähkinät

Pähkinöissä on paljon
tyydyttymättömiä rasvahappoja,
joita aivot rakastavat!

retiisi ja suolakurkku

Pilko retiisit ja suolakurkut, päälle ripaus pippuria
ja rapean rouskuva välipala on valmis.
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Valmiit  

välipalapatukat

kirsikkatomaatit
naposteluporkkanat
avokado
täyslihaleikkele
kylmäsavulohi
kuivaliha
oliivit
tuoreet marjat
kylmäkuivatut marjat
banaani, omena tai muut
hedelmät 
välipalajuomat 
kuivatut taatelit, viikunat
ja aprikoosit

valitse patukka, jossa on mahdollisimman paljon luonnollisia ainesosia
(pähkinöitä, siemeniä, kuivattuja hedelmiä)
valitse tuote, jossa on vain vähän tai ei lainkaan lisättyä sokeria tai
keinomakeutusaineita (Huom! Hedelmissä sokeria on luonnostaan ja myös se
näkyy tuoteselosteen “sokeri”-kohdassa)
proteiinipatukoissa usein makeutusaineita (maltitoli, sukraloosi jne.), lisä- ja
täyteaineita ja huonolaatuista öljyä (kovetettua kasvirasvaa) => ota
mieluummin välipalapatukka, jossa luonnollisia ainesosia ja proteiini muusta
lähteestä

Välipalapatukoita valitessa kurkkaa tuoteselostetta.

Tarkista, ettei  olelisättyä sokeria

pähkinäsekoitus 
kalasäilyke
valmis smoothie
välipalapatukka 
tumma suklaa
riisi- tai maissikakut
siemennäkkäri 
kauranapit
hummus 
kaura- tai kookosjogurtti
kookosvesi

Välipaloja, joita saat kaupasta valmiina:

Katso vinkit alta!

Valitse 
suolaton
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suolainen pannari

Pitkään säilyvä!

Bataattipaahtikset

Jotain aivan uutta!

chiapuuro

Vain sekoitus ja
valmis!

reseptit

tuorepuuro

Tämä on helppo!

Sivu 7

Sivu 8 

Sivu 9 

Sivu 10

paahdetut
kikherneet

Ihanan rapeita! 

Sivu 11

papudippi

Suussasulavaa!

Sivu 12

vihersmoothie

Piristystä päivään!

Sivu 13 

suklaasmoothie

Herkkuhetki arkeen!

välipalakeksit

Ihan itse tein!

välipalapatukat

Vain kolme
ainesosaa!

Minttu”jäätelö”

Raikasta ja
terveellistä!

Sivu 14

Sivu 15

Sivu 16

Sivu 17

suklaa-
banaaniletut

Simppeliä
suklaatwistillä!

Sivu 18

jogurttijäätelö

Tämä vie kielen!

Sivu 19
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suolainen pannari
Pitkään säilyvä!

OHJEET

Pilko parsakaali pieneksi silpuksi ja leikkaa nakit
viipaleiksi. Paista pannulla öljyssä muutama minuutti,
kunnes parsakaalit hieman pehmenevät ja nakit alkavat
ruskistua. 

Riko kananmunien rakenne. Sekoita joukkoon jauhot ja
leivinjauhe sekä halutessasi juustoraaste. Lisää
taikinaan parsakaali ja nakit. Sekoita ja kaada pieneen,
leivinpaperoituun uunivuokaan.

Paista 175-asteisessa uunissa n. 22-25 minuuttia. Leikkaa
viipaleiksi. 

AINEKSET

 3 dl parsakaalia
4 (kasvis)nakkia
4 kananmunaa

0,5 dl (gluteenittomia)
jauhoja

 1/4 tl leivinjauhetta
 (2 dl juustoraastetta jos

haluat)
 ripaus suolaa

VINKIT
Suolainen pannari maistuu myös kylmänä ja säilyy jääkaapissa muutaman päivän. Vaihtele

täytteitä mielesi mukaan!

ANNOKSIA: 6

Elisa Mattila
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Bataattipaahtikset
Jotain aivan uutta!

OHJEET

Kuori bataatti ja leikkaa se mahdollisimman
tasaisiksi, n. 0,5 cm viipaleiksi.

Paahda viipaleita joko täydellä teholla
leivinpaahtimessa, voileipägrillissä tai uunissa
(sivele viipaleet kevyesti öljyllä ja paista 175-
asteisessa uunissa 20 minuuttia). Viipaleet ovat
kypsiä, kun ne tuntuvat haarukalla kokeillessa
pehmeiltä, mutta eivät ole vielä liian hajoavaisia.
Jos haluat lyhentää paistoaikaa, keitä bataattia
ensin 5 min.

Anna viipaleiden jäähtyä ja valmista täytteet.

Paista täytteeksi kananmunia tai tee avokado-
tahnaa. Halkaise avokado veitsellä, poista kivi ja
kaavi hedelmäliha lusikalla irti kuoresta. Leikkaa
viipaleiksi. Ripottele päälle oreganoa. Kananmunan
päälle voit silputa hieman persiljaa.

AINEKSET

1 iso bataatti
1 avokado

2 kananmunaa
1 rkl silputtua persiljaa

suolaa, pippuria,
oreganoa

(1 rkl öljyä)

ANNOKSIA: 4 
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Chiapuuro
Vain sekoitus ja valmis!

OHJEET

Kuori ja muussaa banaani haarukalla. Lisää muut
ainekset ja sekoita. Anna tekeytyä jääkaapissa
muutama tunti tai yön yli.

AINEKSET

1 banaani
2 dl (kasvi)maitoa tai

vettä
2 rkl chiasiemeniä
1 rkl kookoslastuja

1 vaniljatanko tai 1 rkl
vanilja-aromia

ANNOKSIA:1 

VINKIT
Chiapuuroon sopivat makua antamaan monet hedelmät ja marjat. Vaihtele mielesi mukaan!
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Tuorepuuro
Tämä on helppo!

OHJEET

Sekoita kaikki ainekset ja anna tekeytyä jääkaapissa
yön yli.

AINEKSET

1 dl kaurahiutaleita
1,5 dl manteli- tai
kauramaitoa tai

jogurttia
1 rkl pellavansiemeniä

1 dl mustikoita
1 rkl pähkinävoita tai

hunajaa
1 tl kanelia

ANNOKSIA:1 

VINKIT
Täytevaihtoehdoissa vain mielikuvitus on rajana: omena ja kaneli, viinimarjat ja raejuusto,

vadelma ja pistaasi. Mitä keksitkään?
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paahdetut kikherneet
Ihanan rapeita!

OHJEET

Valuta ja kuivaa kikherneet. 

Sekoita kulhossa kikherneet, öljy ja mausteet. 

Levitä kikherneet uuninpellille leivinpaperin päälle
ja paista 200 asteisessa uunissa n. 40 minuuttia.
Kääntele kikherneitä paistoajan puolivälissä, jotta
ne paistuvat tasaisesti joka puolelta.

Maista ja lisää tarvittaessa lisää mausteita.

AINEKSET

1 tlk kikherneitä
suolaliemessä
2 rkl oliiviöljyä
1 rkl oreganoa

1 rkl sipulijauhetta
1/2 tl suolaa

ANNOKSIA:2 

VINKIT
Paahdetut kikherneet ovat hyvä, proteiinipitoinen naposteltava sellaisenaan tai voit lisätä niitä

vaikkapa salaatin sekaan!
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Papudippi
Suussasulavaa!

OHJEET

Valuta pavut ja pilko paprikaa pieniksi paloiksi.
Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa
tasaiseksi tahnaksi.

Tarjoile riisikakkujen, maissilastujen tai vihannes-
tikkujen kanssa.

AINEKSET

1 tlk valkoisia papuja
suolaliemessä

½ sitruunan mehu
1 rkl pilkottua paprikaa

½ tl suolaa
¼ tl pippuria

1 tl sipulijauhetta

ANNOKSIA: 2

VINKIT
Sipulijauheen tilalle käy pieni sipuli. Kuori, silppua ja kuullota pannulla. Lisää muiden ainesten

kanssa tehosekoittimeen. 
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vihersmoothie
Piristystä päivään!

OHJEET

Kuori hedelmät ja poista kivet. Sekoita kaikki
ainekset tehosekoittimessa tasaiseksi.

AINEKSET

½ mango
½ avokado

1 kourallinen
salaatinlehtiä

1 kiivi
1 dl manteli-, kaura- tai
muuta kasvimaitoa tai

vettä

ANNOKSIA:1 

VINKIT
Mango antaa smoothieen samanlaista kermaista rakennetta kuin usein käytetty banaani.
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suklaasmoothie
Herkkuheti arkeen!

OHJEET

Liota taateleita n. 15 min vedessä, jotta ne
pehmenevät. Kuori banaani. Sekoita kaikki
ainekset tehosekoittimessa tasaiseksi.

AINEKSET

1 banaani
1 rkl pähkinävoita

3-4 taatelia
1,5 dl (kasvi)maitoa

2 rkl kaakaojauhetta

ANNOKSIA:1 

VINKIT
Banaanin tilalla voit käyttää avokadoa ja appelsiinimehua, jolloin saat suussasulavan

suklaamoussen.

14



Elisa Mattila

Välipalakeksit 
Ihan itse tein!

OHJEET

Sekoita jauhot, hillo, hunaja ja kaneli. Sulata voi ja
lisää taikinaan. Sekoita tasaiseksi.

Muotoile uuninpellillä kekseiksi ja paista 175-
asteisessa uunissa n. 25 minuuttia.

AINEKSET

1 dl mantelijauhoja
2,5 dl kaurahiutaleita

1 dl (sokeritonta)
omenahilloa

1/2 dl voita/öljyä
1 rkl hunajaa
1 tl kanelia

ANNOKSIA: 8 KPL

VINKIT
Voit halutessasi lisätä taikinaan rusinoita, suklaapaloja, kookoshiutaleita tai muita täytteitä. Jos

haluat nostaa keksien proteiinipitoisuutta, korvaa osa mantelijauhoista proteiinijauheella.
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Välipalapatukka 
Vain kolme ainesosaa!

OHJEET

Liota aineksia vedessä n. 15 minuuttia, jotta ne
pehmenevät hieman. Sekoita sitten ne
tehosekoittimella massaksi. Taikinaan saa jäädä
sattumia.

Muotoile taikina pieneksi levyksi leivinpaperin
avulla ja laita jääkaappiin jähmettymään n.
tunniksi. Leikkaa annospaloiksi.

AINEKSET

1 dl manteleita
1 dl kuivattuja

karpaloita
1 dl taateleita

ANNOKSIA: 6 PALASTA 

VINKIT
Muutkin kuivatut hedelmät ja vaikkapa kookoslastut sopivat näihin hyvin!
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Minttu”jäätelö”
Raikasta ja terveellistä!

OHJEET

Halkaise avokado ja poista kuori ja kivi. Laita kaikki
ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi
massaksi. 

Laita jäätelö tarjoiluastiaan ja anna viilentyä
pakastimessa noin tunnin verran.

AINEKSET

1 dl kaura- tai
kookosmaitoa, jogurttia

tai kermaa
1/2 avokado

n. 15 mintunlehteä
1 rkl hunajaa

ANNOKSIA: 1 

VINKIT
Mintun (erityisesti piparmintun) kerrotaan edesauttavan ruoansulatusta ja vähentävän mm.

turvotusta tai muita ruoansulatusvaivoja.
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Suklaa-banaaniletut 
Simppeliä suklaatwistillä!

OHJEET

Sekoita kuivat aineet keskenään. 

Muussaa banaani haarukalla, sekoita joukkoon
kananmunat ja hunaja. Yhdistä ainekset.

Paista pannulla öljyssä tai voissa pieniä lettuja
(halkaisija n. 10 cm) matalalla lämmöllä.

AINEKSET

1 banaani
2 kananmunaa

1 dl (gluteenittomia)
jauhoja

1 rkl kaakaojauhetta
1 tl leivinjauhetta

ANNOKSIA: N. 8 KPL 

VINKIT
Banaani antaa mukavasti makeutta. Mitä kypsempi, sen makeampi! Jos haluat lisää makeutusta,

lisää ripaus (ruoko)sokeria.
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Jogurttijäätelö 
Tämä vie kielen!

OHJEET

Kuori nektariinit ja pilko pieniksi palasiksi. Sekoita
kaikki ainekset ja kaada jäätelömuotteihin.

Anna jähmettyä pakastimessa vähintään 4 tuntia.

AINEKSET

2 dl turkkilaista
jogurttia (tai

kaurajogurttia)
2 nektariinia
2 rkl hunajaa

ANNOKSIA: 4 KPL PIENIÄ JÄÄTELÖITÄ

VINKIT
Jos haluat nektariinipaloista pehmeämpiä, paahda niitä 20 minuuttia 175-asteisessa uunissa.
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