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Mitä hyötyä niistä on ja miten hyödynnät ne?



B-, C- ja E-vitamiinipitoinen

mustikka tekee hyvää aivoille,

muistille, iholle ja vastustuskyvylle.

Mustikat ovat yksiä maailman

parhaista antioksidanteista ja

säännöllinen mustikan syönti voi

alentaa mm. matala-asteista

tulehdusta ja parantaa näköä.

 
2 kananmunaa
2 rkl hunajaa
1 vaniljatanko
3,5 dl gluteenittomia jauhoja (esim.
valmiita gluteenittomia sekoituksia
tai sekoitus kaura-, riisi- ja
mantelijauhoja)
1 tl leivinjauhetta
1 ½ dl voita tai kasviöljyä täysin
maidottomaan taikinaan
3 dl mustikoita (tai muita marjoja)

Mehevät mustikkamuffinssit, 9 kpl

Voitele ja jauhota muffinssipelti. Vispaa
munat ja hunaja. Sekoita jauhot ja
leivinjauhe keskenään. Halkaise
vaniljatanko veitsellä ja kaavi sisus
taikinaan. Sekoita kuivat aineet
kananmunien joukkoon. 
Lisää sulatettu voi/öljy. Lisää lopuksi
marjat varovasti sekoittaen. Kaada
taikina muffinssipellille. 
Kypsennä 200-asteisessa uunissa n. 15
minuuttia tai kunnes muffinssit ovat
kullankeltaisia. Anna muffinssien
jäähtyä ennen irrottamista vuoista.



Sekoita kaikki ainekset teho-
sekoittimessa, lisää pari
jääpalaa ja nautiskele.

Kesäinen vadelmajuoma

1 annos
 
2,5 dl kivennäisvettä, kombuchaa
tai kookosvettä
1/2 dl vadelmia
1/2 limen mehu

Suloisen vadelman flavonoidit

estävät muun muassa sydän- ja

verisuonitauteja ja niiden

kversetiini ehkäisee allergioita ja

astmaa. Kuituja vadelmissa on

lähes tuplasti verrattuna muihin

marjoihin. Vadelman lehdistä

voi hauduttaa teetä, jonka

sanotaan edesauttavan

hedelmällisyyttä. 



Kesäinen mansikka on hyvä C-

vitamiinin ja folaatin lähde. Sen

sisältämistä polyfenoleista on

todettu olevan hyötyä sydän- ja

verisuonitautien sekä

kakkostyypin diabeteksen

ennaltaehkäisyssä ja sen

ravintokuidut tekevät hyvää

suolistolle. 

2 annosta
1 iso kourallinen vihreää salaattia
1 iso kourallinen babypinaattia
1/2 avokado
1/2 pieni punasipuli
2 dl mansikoita
2 rkl manteleita

Maistuva mansikkasalaatti

Revi salaatti pieniksi paloiksi.
Halkaise avokado, poista kivi ja
kuori. Kuori ja viipaloi punasipuli ja
puolita mansikat. Paahda
manteleita pari minuuttia pannulla,
jotta ne hieman ruskistuvat ja
saavat paahteista makua. Kokoa
salaatti. Kastikkeeksi sopivat
oliiviöljy ja balsamietikka.



Tiesitkö, että mustaherukoissa on

enemmän C-vitamiinia kuin

appelsiinissa? Totta se on! Myös

kalsiumia niistä saa. Lisäksi

mustaherukka vahvistaa

hermoja, rauhoittaa, poistaa

nestettä ja alentaa verenpainetta.

Herukat ovat tunnettuja

kuumelääkkeitä tulehdusta

lievittävien ainesosiensa ansiosta. 

1 dl mansikoita
1 dl mustaherukoita
1 dl mantelimaitoa
1/2 avokado
2 taatelia
 
 

Juhlava kuningatarsmoothie

Halkaise avokado, kuori ja poista
kivi. Laita kaikki ainekset
tehosekoittimeen ja surauta
tasaiseksi smoothieksi.



Kirpeä punaherukka suojelee

limakalvoja ja sydäntä. Se voi

myös vahvistaa vastustuskykyä

ja tasapainottaa hormoni-

tuotantoa. Sekä sen marjat että

lehdet ovat vitamiini- ja

kuitupitoisia, joten ne

molemmat kannattaa

hyödyntää.

Makoisa punaherukkapaistos

Täyte
4 dl punaherukoita
1 rkl hunajaa
1 tl perunajauhoja
Muruseos
1 dl kaurahiutaleita
1/2 dl mantelijauhoja
25 g voita
1 rkl hunajaa

Sekoita punaherukat ja hunaja ja
asettele uunivuoan pohjalle.
Ripottele päälle perunajauhoja.
Sulata voi. Sekoita
kaurahiutaleet ja mantelijauhot
ja kaada sekaan sulatettu voi ja
hunaja. Sekoita tasaiseksi ja
ripottele täytteen päälle.Paista
200-asteisessa uunissa 20
minuuttia.



Pirteä puolukkajätski

1 annos
 
1 banaani
2 dl puolukoita
1 dl mansikoita
2 rkl soijajugurttia
1 rkl hunajaa

Pirteä puolukka vahvistaa

immuunipuolustusta, alentaa

LDL-kolesterolia ja ehkäisee

ruoansulatusvaivoja. Se voi myös

suojata virtsatietulehduksilta A-

tyypin proantosyanidiinin

ansiosta. Puolukan on todettu

tasapainottavan estrogeenitasoja.

Kuori ja viipaloi banaani ja pistä
pariksi tunniksi pakastimeen
pakastepussissa. Pakasta myös
puolukat ja mansikat. Ota pois
pakastimesta n. 10 minuuttia
ennen jäätelön tekoa.Lisää kaikki
ainekset kulhoon ja survo
sauvasekoittimella tai
tehosekoittimella tasaiseksi
massaksi.



Superterveellisen lakan

 C-vitamiinipitoisuus huima 61,6

mg/100 g! Lakka sisältää myös

runsaasti kuituja, laajan kirjon

muita vitamiineja sekä kivennäis-

ja hivenaineita. Siinä on

fenoliyhdisteisiin kuuluvaa

ellagihappoa, jolla arvellaan olevan

tulehdusta alentavia ja suoliston

hyvää bakteerikantaa edistäviä

ominaisuuksia.

1 annos
 
2 rkl chiasiemeniä
2 dl vettä tai mantelimaitoa
1 banaani
2 dl lakkaa
1 tl hunajaa

Muussaa banaani, lisää chiasiemenet
ja neste ja anna tekeytyä jääkaapissa
yön yli tai vähintään pari tuntia.
Lisää nestettä tarpeen mukaan.
Soseuta lakka survokseksi ja mausta
hunajalla. Lisää chiavanukkaan
päälle.

Ravitseva lakka-chiavanukas 



Ihanissa kirsikoissa on

tehokkaita antioksidantteja,

antosyaaneja, jotka voivat

ehkäistä kroonisia kipuja ja

nopeuttaa palautumista

urheilusuorituksen jälkeen.

Kirsikat sisältävät runsaasti

melatoniinia, joten niiden

nauttiminen voi rauhoittaa ja

auttaa nukkumaan paremmin

Sekoita kaikki ainekset
tehosekoittimessa, kaada
mehujäämuotteihin ja laita
pakastimeen jähmettymään
muutamaksi tunniksi.

Makeat kirsikkamehujäät

2-3 kpl (riippuen muotin koosta)
 
1 dl granaattiomenamehua tai muuta
punaista mehua (mieluiten
sokeroimatonta)
2 dl kirsikoita
1 rkl hunajaa
1 rkl limen mehua



Pilko saksanpähkinät ja taatelit.
Sekoita kaikki ainekset kulhossa ja
laita jääkaappiin tekeytymään
yön yli.

Pehmeä karpalotuorepuuro

1 annos
2 dl karpaloita (tai 1 dl kuivattuja)
1 dl pilkottuja saksanpähkinöitä 
(jätä 1 rkl tarjoiluun)
1 dl soijajugurttia (tai muuta jugurttia)
1 dl mantelimaitoa (tai muuta maitoa)
1 dl kaurahiutaleita
1 rkl chiasiemeniä
2 taatelia
1/2 tl kanelia

Kirpeän karpalon antioksidantit 

 voivat ehkäistä diabetesta ja

sydän- ja verisuonitauteja.

Karpalot hoitavat virtsateitä,

ehkäisevät iensairauksia ja voivat

parantaa vastustuskykyä sekä

helpottaa vaihdevuosioireita.

Niiden siemenissä on elimistölle

välttämättömiä omega-3- ja

omega-6-rasvahappoja.



Ihanaa, aurinkoista kesää uusien kesäreseptien parissa!
 

Lisää reseptejä ja muita hyvinvointiin liittyviä vinkkejä 
löydät blogistani.

 
Klikkaa blogiin alta!

www.elisamattila.com

https://www.elisamattila.com/
https://www.elisamattila.com/

