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Kohti terveellistä 
arkea
Arki-iltaisin töiden jälkeen into etsiä 

uusia, terveellisiä reseptejä ei välttämättä 

ole huipussaan. Koska ruoan pitäisi 

kuitenkin olla nopeasti pöydässä, tulee 

helposti laitettua niitä samoja, vanhoja 

ruokia ja kiireessä voi tulla tehtyä 

huonojakin valintoja.

Näiden ohjeiden avulla saat 
vaihtelua arkiruokiin ja 
helpotusta kauppareissulle.

�� valmiin kauppalistan avulla marketista 

ei tule napsittua mitä sattuu

�� reseptit ovat terveellisiä ja herkullisia 

ja maistuvat koko perheelle

�� ruoat pitävät kylläisenä pitkään 

ja antavat reilusti vitamiineja ja 

kivennäisaineita, jotka saavat kehon 

voimaan hyvin

Pääset hyvään vauhtiin terveellisten 

syömisten kanssa, saat uusia ideoita 

ja kaupan päälle hyvän, energisen 

olon, jonka turvin on helpompi jatkaa 

eteenpäin hyvinvoinnin polulla.

Tästä oppaasta löydät reseptit ja 
kauppalistan viikoksi.

Kaikki ohjeet ovat 4:lle henkilölle. 

HUOM! Jos perheessäsi lapset ovat 

teini-ikäisiä ja syövät koko lasagnevuoan 

kerralla, niin tiedät mitä tehdä. Jos 

taas olet sinkku tai kahden hengen 

taloudessa, jaa listan määrät sinulle 

sopiviksi.

Päivittäiset menut sisältävät

�� aamupalan

�� päivällisen

�� pari ideaa lounaalle (+ voit ottaa 

mukaan edellisen päivän ruokaa)

Jos haluat, voit toki tehdä kerralla 

isomman annoksen ja syödä samaa 

ruokaa parina päivänä peräkkäin, jolloin 

resepti-ideat riittävät pidempään.

Herkullisia hetkiä! <3

Terkuin,

Elisa



VIIKON MENU
1 Maanantai 

• Aamiainen: Chiatuorepuuro + 
marjoja

• Päivällinen: Mausteinen kanakeitto 
+ rapea näkkäri

3 Keskiviikko

• Aamiainen: Pähkinäpuuro + 
marjoja

• Päivällinen: Kasvispihvit + riisiä + 
vihersalaatti oman maun mukaan 
tai höyrytetyt kasvikset 4 Torstai

• Aamiainen: Tomaattimunakas

• Päivällinen: Possupata + 
kukkakaalimuusi + vihersalaatti 
oman maun mukaan tai 
höyrytetyt kasvikset

5 Perjantai

• Aamiainen: Mysli + marjasmoothie

• Päivällinen: Tulinen turskapaistos 
+ keitetyt perunat + vihersalaatti 
oman maun mukaan tai 
höyrytetyt kasvikset 6 Lauantai

• Aamiainen: Kinkkumuffinsit

• Lounas: Bataatti-punajuurisalaatti 
+ rapea näkkäri

• Päivällinen: Kanankoivet

• Jälkiruoka: Suklaavanukas7 Sunnuntai

• Aamiainen: Bataattirieskat + 
päälle kinkkua ja paprikaa

• Lounas: Sosekeitto + rapea 
näkkäri

• Päivällinen: Paras Lasagne + 
vihersalaatti oman maun mukaan

• Jälkiruoka: Uuniomenat

2 Tiistai

• Aamiainen: Vitamiinismoothie + 
eilistä rapeaa näkkäriä

• Päivällinen: Kookoslohi + 
uunijuurekset



Lihat
400 g kanasuikaleita

800 g lohifileetä

400 g porsaan suikaleita

4 turskafilettä (n. 150 g/kpl)

4 broilerinkoipea

400 g naudan paistijauhelihaa

Kasvikset
1 kg pussi porkkanoita

1 kg pussi perunoita

2 bataattia

1 fenkoli

1 pss punajuuria

1 pieni purjo

1 pieni lanttu

4 kesäkurpitsaa

8 tomaattvia

1 rasia kirsikkatomaatteja

2 ruukkua salaattia

1 paprika

1 iso kukkakaali

1 parsakaali

1 valkokaali

OSTOSLISTA
Kauppalistassa ovat viikon resepteissä tarvittavat määrät.

Lisää oman maun mukaan kauppalistaasi lisukesalaattien ja/tai höyrytettyjen kasvisten 

ainekset sekä lounassalaatti- ja välipala-ainekset.

Hedelmät
6 banaania

5 omenaa

2 appelsiinia

1 lime

1 sitruuna

2 avokadoa

Marjat
2 pientä pussia mustikoita

2 pientä pussia mansikoita

2 pientä pussia 

mustaherukoita

Säilykkeet, tölkit
3 tlk tomaattimurskaa tai 

tomaattikastiketta

2 tlk tonnikalaa (MSC 

sertifioitua)

2 tlk kookosmaitoa

1 tlk manteli-, kaura- tai 

riisimaitoa

Siemenet, pähkinät, 
jauhot, kuivahedelmät
1 pss chiasiemeniä

1 pieni pss mantelijauhoja

1 pss psylliumia

1 pss kaura- tai 

tattarijauhoja (tarve 3,5 dl)

n. 600 g sekalaisia 

siemeniä (n. 10 dl, 

esim. auringonkukan-, 

seesamin-, kurpitsan- ja/tai 

pellavansiemeniä)

1 pss cashew-pähkinöitä

1 pss manteleita

1 pss saksanpähkinöitä

1 pss taateleita

1 pieni pkt 

raakakaakaojauhetta

Leikkeleet, kananmunat
1 pkt palvikinkkua

1 pkt kalkkunaleikkelettä

1 pkt pekonia

20 kananmunaa



PERUSTARVIKKEET
Tarkista, että kaapistasi löytyy aina 

näitä perusraaka-aineita (jos ei, lisää ne 

kauppalistaan!):

sipuleita

valkosipulia

hunajaa

kasvisliemikuutioita

oliiviöljyä

voita paistamiseen

Mausteet
ruususuola

mustapippuri

kaneli

oregano

basilika

chili

timjami

korianteri



AAMUPALAT
Chia-tuorepuuro
• 1,5 dl chiasiemeniä

• 2 isoa banaania

• 6 dl vettä tai mantelimaitoa

• 1 tl kanelia

Muussaa banaani. Kaada päälle 
mantelimaito ja chiasiemenet. Mausta 
kanelilla, sekoita.

Anna tekeytyä muutama tunti tai 
jääkaapissa yön yli. Sekoita välillä ja lisää 
hieman mantelimaitoa tarvittaessa.

Tarjoile marjojen tai hedelmien kanssa.

Chia-tuorepuuro

Vitamiinismoothie
• 4 dl mustikoita

• 2 porkkanaa

• 2 dl salaatinlehtiä

• 2 banaania

• 3 rkl pellavansiemeniä

Kuori porkkanat ja banaanit. Laita kaikki 

ainekset tehosekoittimeen ja surauta 

tasaiseksi smoothieksi.

RESEPTIT
Pähkinäpuuro
• 0,5 dl cashew-pähkinöitä

• 1 dl manteleita

• 0,5 dl saksanpähkinöitä

• 0,5 dl pellavansiemeniä

• 1 kypsä banaani

• 2 dl manteli- tai kauramaitoa

• 2 tl kanelia

Laita pähkinät isoon kulhoon ja peitä 
vedellä. Liota yön yli (tai ainakin 
muutama tunti). Kaada vesi pois ja 
huuhtele pähkinät muutamaan kertaan, 
kunnes huuhteluvesi on kirkasta.

Murskaa pähkinät tehosekoittimella. 
Lisää joukkoon banaani, mantelimaito 
ja kaneli ja sekoita, kunnes puuro on 
tasaista massaa.

Puuro sopii syötäväksi joko kylmänä 
tai lämpimänä. Tarjoile marjojen kanssa 
(kuvassa mustaviinimarjoja ja vadelmia).

Pähkinäpuuro



Tomaattimunakas
• 6 kananmunaa

• 6 tomaattia

• suolaa

• basilikaa, timjamia tai salviaa (maun 

mukaan)

Leikkaa tomaateista “hattu” pois ja 
koverra ne ontoiksi lusikalla. Riko yksi 
kananmuna kumpaankin tomaattiin.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 30 
minuuttia tai kunnes kananmunat ovat 
hyytyneet.

Ripottele päälle suolaa ja haluamiasi 
yrttejä.

Tomaattimunakas

Kuningatarsmoothie

Hedelmäinen mysli
• 1 iso omena (myös ananas tai mango 

käyvät)

• 2 dl manteleita, pekaani- ja 

macadamiapähkinöitä (myös muut 

pähkinät sopivat)

• 10 kpl pilkottuja taateleita

• 2 rkl auringonkukansiemeniä

• 1 appelsiinin mehu

• 1 tl kanelia

Levitä kaikki ainekset uunipellille, 
lorauta päälle appelsiinin mehu ja paista 
125-asteisessa uunissa n. tunti. Kääntele 
aineksia pellillä paistoajan puolivälissä.

Hedelmäinen mysli

Kuningatarsmoothie
• 4 dl mansikoita

• 4 dl mustaherukoita

• 2 dl mantelimaitoa

• 1 avokado

Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen ja 
surauta tasaiseksi smoothieksi.



Kinkkumuffinssit (6 kpl)
• 2,5 dl palvikinkkua

• 1,5 dl parsakaalia

• 6 kananmunaa

Kuutioi palvikinkku ja pilko parsakaalin 
nuput pieniksi paloiksi. Jaa kinkku ja 
parsakaali kuuteen muffinssivuokaan. 
Riko yksi kananmuna jokaiseen vuokaan.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 20 
minuuttia tai kunnes kananmunat ovat 
hyytyneet.

Vaihtoehtoisesti voit kokeilla kinkun 
tilalla sieniä tai pekonia.

Kinkkumuffinssit (6 kpl)

Bataattirieskat (n. 15 kpl)
• 1 iso bataatti (n. 5 dl muussia)

• 3,5 dl kaura- tai tattarijauhoja

• 1 kananmuna

• ripaus suolaa

Pilko bataatti muutamaan osaan ja keitä 
kypsäksi. Kuori ja muussaa. Sekoita 
joukkoon kananmuna ja jauhot. Mausta 
taikina suolalla. Muotoile halkaisijaltaan n. 
10cm rieskoiksi. Pistele haarukalla. Paista 
200-asteisessa uunissa n. 20 minuuttia 
tai kunnes ne ovat kullanruskeita.

Voit käyttää bataatin sijaan myös 
perunoita ja jauhojen tilalla muita 
gluteenittomia jauhoja.

Tarjoile kalkkunaleikkeleen ja paprikan 
kanssa.

Bataattirieskat (n. 15 kpl)



PÄIVÄLLISET
Mausteinen kanakeitto
• 400 g kanasuikaleita

• 1 fenkoli

• 3 porkkanaa

• 1 sipuli

• 2,5 dl tomaattimurskaa tai 

tomaattikastiketta

• 2,5 dl vettä

• suolaa, chiliä, timjamia

Paista kanasuikaleita pannulla n. 5 
minuuttia, mausta suolalla, chilillä ja 
timjamilla. Poista suikaleet pannulta.

Leikkaa fenkoli, porkkana ja sipuli 
pieniksi paloiksi ja kuullota pannulla 
miedolla lämmöllä 10 minuuttia.

Lisää kaikki ainekset isoon pataan (tai 
pannulle) ja hauduta miedolla lämmöllä 
n. 40 minuuttia tai kunnes porkkanat 
ovat pehmenneet. Lisää tarvittaessa 
suolaa, chiliä ja timjamia.

Mausteinen kanakeitto

Rapea näkkäri (pellillinen)
• 2 dl mantelijauhoja

• 2 kananmunaa

• 4 dl vapaavalintaisia siemeniä 

(kuvassa kurpitsan-, seesamin- ja 

pellavansiemeniä)

• 4 rkl psylliumia

• 4 rkl oliiviöljyä

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 
massaksi ja taputtele pellille 
leivinpaperin päälle tasaiseksi, ohueksi 
levyksi. Levytys onnistuu parhaiten joko 
kostutetuin käsin tai toisen leivinpaperin 
avulla painellen.

Paista levyä 175-asteisessa uunissa n. 30 
minuuttia tai kunnes se alkaa ruskistua. 
Anna jäähtyä ennen tarjoilua (leipä 
rapeutuu jäähtyessään).

Rapea näkkäri (pellillinen)



Kookoslohi
• 800 g lohifileetä

• 2,5 dl kookosmaitoa

• 1 limen mehu

• 10 cm pala purjoa

• suolaa, pippuria

Laita lohi uunivuokaan. Mausta suolalla ja 
pippurilla. Purista limen mehu ja ripottele 
silputtu purjo fileen päälle. Kaada 
lopuksi päälle kookosmaito. Kypsennä 
200-asteisessa uunissa 25-30 minuuttia 
tai kunnes lohi on kypsää.

Kookoslohi

Kasvispihvit
• 2 keskikokoista kesäkurpitsaa

• 3 porkkanaa

• 1 iso sipuli

• 2 kananmunaa

• 2 rkl mantelijauhoa

• suolaa, oreganoa

Raasta kesäkurpitsa ja porkkanat, 
lisää joukkoon mantelijauhe ja sekoita 
kananmunien kanssa. Mausta suolalla ja 
oreganolla ja muotoile pihveiksi. Paista 
pannulla n. 3 minuuttia/puoli.

Uunijuurekset
• 4 porkkanaa

• 2 punajuurta

• 1 pieni lanttu

• 2 rkl seesaminsiemeniä

• 2 rkl oliivi/kookosöljyä

• suolaa

Kuori ja leikkaa juurekset ja asettele 
uunipellille leivinpaperin päälle. Pirskota 
päälle öljyä, seesaminsiemeniä ja 
suolaa. Paista 220-asteisessa uunissa 
40 minuuttia tai kunnes juurekset ovat 
pehmeitä.

Jos haluat vaihtelua, lisää joukkoon 
palsternakkaa, maa-artisokkaa tai muita 
juureksia.

Uunijuurekset

Kasvispihvit



Possupata
• 400 g porsaan suikaleita 

1 sipuli

• 1 paprika

• 2,5 dl tomaattimurskaa

Kypsennä porsaansuikaleita pannulla 
5 minuuttia. Lisää joukkoon pilkottu 
paprika ja silputtu sipuli. Lisää myös 
tomaattimurska. Hauduta miedolla 
lämmöllä 40 minuuttia tai kunnes liha on 
kypsää. Mausta suolalla ja pippurilla.

Kukkakaalimuussi
• 1 iso kukkakaali

• 1 omena

• 1 pieni sipuli

ripaus suolaa ja pippuria

Pilko kukkakaalin pää pienemmiksi 
paloiksi. Kuutio omena ja sipuli.

Laita kasvikset pannulle ja mausta. Paista 
muutama minuutti ja sekoita niin, että 
mausteet levittyvät tasaisesti. Lisää 
sitten vesi ja laske lämpötilaa.

Hauduta kasviksia pannulla kannen alla, 
kunnes kukkakaali on pehmeää (n. 20 
min miedolla lämmöllä).

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 
massaksi sauvasekoittimella tai 
blenderillä. Lisää tarpeen mukaan tilkka 
vettä, mutta varo, ettei lopputuloksena 
ole kukkakaalisoppa.

Kukkakaalimuussi

Tulinen turskapaistos
• 4 turskafilettä (n. 150 g/kpl)

• 1 kananmuna

• 200 g kurpitsan-, pellavan- ja/tai 

auringonkukan siemeniä

• suolaa

• chilijauhetta

Voitele turskafileet kananmunalla. 
Murskaa siemeniä hieman 
tehosekoittimella ja sekoita murska 
mausteiden kanssa. Pyörittele kalat 
siemensekoituksessa ja paista pannulla 
n. 3-4 minuuttia/puoli tai kunnes kala on 
kypsää.

Tonnikalasalaatti
• 2 tlk tonnikalaa (MSC sertifioitua)

• 1 keskikokoinen bataatti

• 3 keskikokoista punajuurta

• 1 keskikokoinen omena

• 4 dl salaattia (rucolaa, vuonankaalia, 

tammenlehtisalaattia...)

• 1 sipuli

• 2 rkl öljyä

• 1 rkl hunajaa

• 1/2 sitruunan mehu

• mustapippuria

• 1 dl siemeniä tai pähkinöitä

Kuori ja paloittele bataatti, punajuuret 
ja sipuli. Levitä uuninpellille, pirskottele 
päälle öljyä, hunajaa ja pippuria. Paista 
200-asteisessa uunissa n. 25 minuuttia 
tai kunnes juurekset pehmenevät.

Pilko salaatti laakeaan astiaan, kuori ja 
paloittele omena ja levitä salaatin päälle. 
Purista omenan päälle sitruunamehua 
tummumisen estämiseksi.

Paahda siemeniä ja pähkinöitä hetki 
pannulla. Asettele lämpimät juurekset 
salaatin päälle, lisää tonnikala ja ripottele 
siemenet ja pähkinät viimeiseksi.



Uunibroileri kasvispedillä
• 4 broilerinkoipea

• 4 siivua pekonia

• ½ valkokaali

• 10 kirsikkatomaattia

• 4 porkkanaa

• 4 perunaa

• 1 appelsiini

• Basilikaa, pippuria

Kuori ja viipaloi porkkanat ja perunat, 
halkaise tomaatit, suikaloi kaali, leikkaa 
pekoni viipaleiksi. Mausta broileri 
pippurilla ja basilikalla sekä appelsiinin 
mehulla. Asettele kaikki ainekset 
uuninpellille ja paista 200-asteisessa 
uunissa n. 40 minuuttia tai kunnes koivet 
ovat kypsiä. Käännä kasviksia paistoajan 
puolivälissä.

Uunibroileri kasvispedillä

Porkkanakeitto
• 1 iso sipuli

• 1 valkosipulin kynsi

• 8 porkkanaa

• 2 perunaa

• 2 rkl auringonkukansiemeniä

• 1 kasvisliemikuutio

• 5 dl vettä

• 3 rkl tuoretta korianteria

• suolaa, pippuria

Kuori ja silppua sipuli ja valkosipulin 
kynsi. Kuori ja pilko porkkanat ja perunat.

Kuullota sipuleita kattilassa muutama 
minuutti. Lisää porkkanat ja perunat 
kattilaan ja anna pehmetä 3-4 minuuttia. 
Lisää joukkoon vesi ja kasvisliemikuutio. 
Kiehauta vesi ja anna kiehua miedolla 
lämmöllä kunnes kasvikset pehmenevät. 
Lisää joukkoon pilkottu korianteri, 
siemenet, suola ja pippuri. Ota pois 
liedeltä, anna jäähtyä hetki ja soseuta.



Paras lasagne
• 400 g naudan jauhelihaa

• 2 pientä kesäkurpitsaa

• 2 dl kookos-, kaura- tai riisimaitoa

• 2 kananmunaa

• 1 sipuli

• 1 valkosipulin kynsi

• 2 tomaattia

1 prk tomaattimurskaa tai -kastiketta

oreganoa, suolaa, pippuria

Viipaloi kesäkurpitsat ohuiksi viipaleiksi 
esimerkiksi juustohöylällä. Ruskista 
jauheliha pannulla, mausta. Lisää 
joukkoon pieniksi kuutioidut tomaatit 
ja tomaattimurska. Kuumenna vielä 
muutama minuutti. Sekoita kananmunat 
ja kookosmaito kulhossa, mausta suolalla 
ja pippurilla.

Ota esille uunivuoka ja levitä 
kerros jauhelihakastiketta vuoan 
pohjalle. Lisää päälle ohut kerros 
munamaitoa. Laita sitten päälle kerros 
kesäkurpitsaviipaleita. Jatka samaan 
malliin niin kauan kuin aineksia riittää. 
Laita päälimmäiseksi kerros munamaitoa.

Paista 220-asteisessa uunissa 40 
minuuttia. Anna lasagnen vetäytyä 15 
minuuttia ennen tarjoilua.

Paras lasagne



JÄLKIRUOAT
Suklaavanukas
• 1 avokado

• 1 banaani

• 1 appelsiinin mehu

• 2 rkl raakakaakaojauhetta

• 1 rkl hunajaa

Sekoita kaikki ainekset blenderissä tai 
tehosekoittimessa. Nauti!

Suklaavanukas

Uuniomenat
• 2 omenaa

• 1 dl hunajaa

• 1 tl kanelia 

Leikkaa omenat ohuiksi viipaleiksi ja 
asettele uunivuokaan. Sekoita hunaja 
ja kaneli ja kaada omenaviipaleiden 
päälle. Paista 220- asteisessa uunissa 
15 minuuttia tai kunnes omenat 
pehmenevät.



Lisäkesalaatit, 
höyrytetyt/keitetyt 
kasvikset ja 
lounassalaatit
Arkiruokien lisäkkeenä voit tarjota 

raikasta salaattia oman makusi mukaan. 

Perinteinen kurkku-tomaatti-salaatti 

on joskus helppo ja hyvä valinta. 

Kokeile toisinaan lisätä salaatin sekaan 

kukkakaalia, punakaalia, retiisiä, paprikaa, 

punasipulia, herneitä tai avokadoa.

Myös lämpimät höyrytetyt tai nopeasti 

keitetyt kasvikset tuovat väriä ja 

vitamiineja lautaselle. Parin minuutin 

keittäminen riittää. Testaa vaikka 

kesäkurpitsaa, porkkanaa, parsakaalia, 

pinaattia tai vihreitä papuja.

Ruokaisa salaatti tuo päiviin energiaa ja 

pitää nälän loitolla. Tässä kaksi reseptiä 

lounaille, molemmista saat kaksi annosta:

Kvinoa-kikhernesalaatti

Maistuva kanasalaatti
• 250 g kanasuikaleita

• 2,5 dl tuoretta pinaattia

• 1/2 kurkku

• 1 avokado

• 2,5 dl vesimelonia

• (1 dl riisiä)

Mausta kanasuikaleet suolalla ja yrteillä. 

Paista pannulla n. 5 minuuttia tai kunnes 

kana on kypsää.

Revi pinaatinlehdet pienemmiksi. Pilko 

kurkku, avokado, vesimeloni ja nektariini 

pieniksi paloiksi. Sekoita kaikki ainekset 

salaattikulhossa. Lisää halutessasi 

keitettyä riisiä.

Kvinoa-kikhernesalaatti
• 2,5 dl käyttövalmiita kikherneitä

• 1 dl kvinoaa

• 2 dl pilkottua punakaalia

• 10 kpl kirsikkatomaatteja

• 1 porkkana

• ½ kurkku

• pieni kourallinen persiljaa

• 1 rkl oliiviöljyä

• ripaus suolaa ja pippuria

Laita 2 dl vettä ja kvinoa kattilaan ja 

kiehauta. Laske sitten lämpötilaa ja 

hauduta miedolla lämmöllä 15 minuuttia. 

Kuori ja suikaloi porkkana, suikaloi 

punakaali ja lisää ne kvinoan kanssa 

kattilaan keittoajan loppupuolella, 

jotta ne pehmenevät hieman. Kaada 

ylimääräinen vesi pois.

Halkaise kirsikkatomaatit ja kuutioi 

kurkku. Sekoita kvinoan ja muiden 

kasvisten kanssa. Lisää oliiviöljy, persilja 

ja mausta ripauksella suolaa ja pippuria. 

Sekoita.



VÄLIPALAT
Nappaa välipaloiksi hedelmiä, pähkinöitä, 
kuivattuja taateleita tai viikunoita. Jos 
syöt valmiita välipalapatukoita, tarkista 
ainesosaluettelo ja valitse vain sellaisia, 
joihin ei ole lisätty sokeria. Voit myös 
testata itse näitä välipalapatukoita.

Välipalapatukat (n. pellillinen)
• 2 dl pähkinöitä (esim. cashew- tai 

saksanpähkinöitä, manteleita)

• 3 dl siemeniä (esim. auringonkukan-, 

seesamin-, kurpitsan- ja 

pellavansiemeniä)

• 2 dl rusinoita

• 1 dl hunajaa

• 1 dl kookosöljyä (tai muuta 

paistonkestävää öljyä)

• 1 tl kanelia

Murskaa pähkinöitä ja siemeniä 
tehosekoittimessa (jätä ne kuitenkin 
melko isoiksi paloiksi). Sekoita joukkoon 
rusinat, hunaja ja sulatettu kookosöljy.

Levitä massa uuninpellille ja paista 

200-asteisessa uunissa 20 minuuttia, niin 

että pähkinät saavat hieman väriä.

Anna jäähtyä kokonaan ennen 

kuin leikkaat levyn paloiksi. Säilytä 

jääkaapissa.

Välipalapatukat (n. pellillinen)



MITÄ SEURAAVAKSI?
Toivottavasti reseptit maistuivat ja 

helpottivat arjen suunnittelua.

Käy lukemassa lisää terveelliseen 

ravintoon ja hyvään oloon liittyviä 

vinkkejä ja nappaa parhaat 

kurssitarjoukset blogistani!

<3 Elisa

www.elisamattila.com


