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Elisa Mattila

Kiva, kun latasit hävikkiruokaoppaan!

Oppaan ateriasuunnitelman avulla vähennät helposti ruokahävikkiä. 

Nyt kun ruoka- ja kaikki muutkin kulut kallistuvat, yksi tapa säästää on hukkaan
menevän ruoan vähentäminen. Kalleinta ruokaahan on syömättä jätetty ruoka!

Tämän oppaan ohjeilla vähennät ruokahävikkiä ja saat vinkkejä pian pilalle menevien
ruokien pelastamiseksi.

Oppaaseen kuuluu valmis ateriasuunnitelma viikoksi. Ohjeissa on aamupala, lounas ja
päivällinen. Syö lisäksi välipaloja ja lisää aterioille vihanneksia, leipää tai muita
lisukkeita tarpeen mukaan! Kaikista resepteistä tulee neljä annosta, jollei toisin ole
mainittu.

Reseptit on suunniteltu niin, että voit aina hyödyntää edelliseltä päivältä yli jääneen
ruoan seuraavana päivänä. Näin vähennät helposti hävikkiä!

Ruokiin uppoaa paljon kasviksia ja saat hyödynnettyä ne nuhjuisetkin jääkaapin perältä,
eikä ylimääräisiä tarvitse heittää roskakoriin. 

Maistuvia hetkiä reseptien parissa!
<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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Elisa Mattila

 Aamiainen: banaanileipä
 Lounas: kikhernecurry + riisiä tai riisinuudeleita
 Päivällinen: uunilohi ja juuresmuussi

 Aamiainen: munakasmuffinssit
 Lounas: kasvispihvit 
 Päivällinen: punajuuri-jauhelihalaatikko

ateriasuunnitelma 
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päivälliset



Elisa Mattila

banaanileipä

OHJEET

Muussaa kaksi banaania haarukalla. Sekoita joukkoon
kananmunat. 

Pilko pähkinät pieniksi paloiksi. Sekoita kaikki kuivat
aineet keskenään ja sekoita kananmuna-
banaaniseokseen. 

Kaada taikina leivinpaperoituun leipävuokaan. Halkaise
kolmas banaani pitkittäissuunnassa ja asettele taikinan
päälle.

Paista 175-asteisessa uunissa n. 50 minuuttia.

AINEKSET

3 banaania 
2 kananmunaa 

1,5 dl mantelijauhoja 
1,5 dl (gluteenittomia)

jauhoja
 1 dl pekaani- tai
saksanpähkinöitä 

2 rkl sulatettua voita/
öljyä 

1 tl leivinjauhetta 
1 tl kanelia 

HÄVIKKIVINKKI
Syö loput leivästä viikon aikana välipaloina tai pakasta syömättä jääneet viipaleet!
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Elisa Mattila

munakasmuffinsit

OHJEET

Kuori ja silppua sipuli, leikkaa pinaatinlehtiä
pienemmiksi. Sekoita kaikki ainekset keskenään.

Voitele muffinssipellin kolot ja jaa taikina niihin
tasaisesti. Paista 175-asteisessa uunissa n. 20
minuuttia tai kunnes kananmunat ovat hyytyneet.

AINEKSET

6 kananmunaa
2,5 dl kylmäsavulohta

tai uunilohta edelliseltä
päivälliseltä

2,5 dl pinaattia
1 sipuli

ripaus suolaa ja
pippuria
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HÄVIKKIVINKKI
Ylijääneet muffinssit sopivat hyvin väli- ja iltapaloille ja niitä voi myös pakastaa.



Elisa Mattila

tuorepuuro

OHJEET

Sekoita kaikki ainekset ja anna tekeytyä jääkaapissa
yön yli.

AINEKSET

4 dl kaurahiutaleita 
6 dl manteli- tai
kauramaitoa tai

jogurttia 
4 rkl pellavansiemeniä

6 dl mustikoita tai
muita marjoja 

4 rkl omenasosetta tai
pilkottuja taateleita

Voit hyödyntää loput tuorepuurot kauramuffinssitaikinassa tai syödä puuroa smoothien kanssa.
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HÄVIKKIVINKKI



Elisa Mattila

Syö ylijääneitä muffinsseja

väli- ja iltapalalla tai

pakasta ne. 

kauramuffinsit

OHJEET

Jos eiliseltä jäi tuorepuuroa, lisää se taikinaan!
Vähennä silloin vastaavasti hieman kaura-
hiutaleiden ja maidon määrää. 

Sekoita kuivat aineet keskenään. Raasta sekaan
kuorittu omena tai päärynä. Lisää kananmunat ja
sekoita. Lisää loput ainekset ja sekoita taikina
tasaiseksi.

Voitele muffinssipellin kolot ja jaa taikina niihin
tasaisesti. Paista 180-asteisessa uunissa n. 20
minuuttia. 

Maapähkinävoin sijaan voit laittaa taikinaan toisen
omenan tai päärynän tai valmista omenahilloa.
Muffinssit pysyvät kasassa myös ilman
kananmunia. Lisää silloin hieman psylliumin
määrää.

AINEKSET

2,5 dl (gluteenittomia)
jauhoja

1,5 dl kaurahiutaleita
2 tl leivinjauhetta

1 tl psylliumia
1 tl kanelia

1 omena, päärynä tai 2
dl marjoja

2 kananmunaa
1,5 dl manteli- tai

kauramaitoa
1 dl oliiviöljyä tai
sulatettua voita

1 rkl hunajaa
1 rkl maapähkinävoita
tai 1/2 dl omenahilloa
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HÄVIKKIVI
NKKI



Elisa Mattila

smoothie

OHJEET

Kuori avokado ja poista kivi, samoin mangot. Kuori
banaanit. 

Sekoita kaikki ainekset blenderillä tai
monitoimikoneella sekaisin. Lisää nestettä
vähitellen, jotta saat smoothiesta sopivan paksuista
(joko juotavaa tai lusikoitavaa, oman mielen
mukaan).

AINEKSET

2 kourallista
salaatinlehtiä

2 mangoa
2 banaania
1 avokado

4 dl maustamatonta
rahkaa tai (kaura- tai

kookos)jogurttia
4 dl (kasvi)maitoa tai

vettä
4 rkl pellavansiemeniä

Syö loput smoothiet seuraavan päivän puuron päällä tai tee tuorepuuroa lisäämällä sekaan

hieman kaurahiutaleita ja syö välipalana.
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HÄVIKKIVINKKI



Elisa Mattila

kvinoapuuro

OHJEET

Yhdistä kvinoa ja vesi kattilassa ja kiehauta. Laske
lämpötilaa ja anna hautua kymmenen minuuttia
välillä sekoittaen. 

Raasta omenat. Lisää raaste, maito, siemenet,
hunaja ja kaneli kattilaan, sekoita ja anna hautua 5-
10 minuuttia, kunnes lopputulos on puuromaista ja
ylimääräiset nesteet ovat höyrystyneet. 

Syö marjojen tai parin kuivatun luumun tai
aprikoosin kera tai lusikoi päälle eilistä smoothieta.

AINEKSET

2 dl kvinoaa 
4 dl (kasvi)maitoa 

4 dl vettä
4 rkl siemeniä

(pellavan-, kurpitsan-
ja/tai seesamin-

siemeniä) 
2 omenaa 

1 rkl hunajaa 
2 tl kanelia 

 
 

Voit lisätä loput puurot seuraavan päivän ätaikinaan tai syödä välipalana.
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HÄVIKKIVINKKI



Syö leipiä väli- ja

iltapalalla tai pakasta

loput.

HÄVIKKIVI
NKKI

Elisa Mattila

porkkanaruudut

OHJEET

Kiehauta 2 dl vettä kattilassa ja lisää kvinoa. Laske
lämpötilaa ja anna hautua n. kymmenen minuuttia
(tai paketin ohjeen mukaan) välillä sekoittaen.
Lisää hieman vettä tarvittaessa. 

Lisää lopuksi sekaan chiansiemenet. Anna jäähtyä.

Kuori ja raasta porkkanat. Sekoita keskenään
jauhot, suola ja porkkanaraaste.

Kiehauta maito ja sekoita kulhossa hiivan
joukkoon. Lisää sekaan vähitellen sekoittaen
kvinoa, jauho-porkkanaseos ja lopuksi öljy. 

Peitä kulho liinalla ja anna kohota lämpimässä 
 puoli tuntia. Siirrä taikina leivinpaperilla
vuorattuun uunivuokaan (n. 20 x 20 cm). 

Paista leipää 225-asteisessa uunissa n. 20
minuuttia. Anna jäähtyä ja leikkaa ruuduiksi.

Myös kaurapuuro sopii taikinaan keitetyn kvinoan
tilalle.

AINEKSET

2,5 dl (gluteenittomia)
jauhoja

1,5 dl (kasvi)maitoa
2 porkkanaa
1 dl kvinoaa

2 rkl chiansiemeniä
1 pss (11 g) kuivahiivaa

1 tl suolaa 
2 rkl oliiviöljyä
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Elisa Mattila

kikhernecurry

OHJEET

Laita paistinpannulle öljyä ja lämmitä. Lisää
tomaattipyree ja curryjauho ja sekoita. 

Kuori ja silppua sipuli. Lisää sipulisilppu pannulle
ja kuullota muutama minuutti. Pilko kesäkurpitsa
ja paprika ja lisää pannulle. Valuta liemi
kikherneistä ja kun kasvikset ovat hieman
pehmenneet, lisää kikherneet pannulle. Sekoita ja
lisää pannulle vettä.

Laske lämpötilaa ja anna porista n. 10 minuuttia.
Lisää sitten kasvisten päälle kookosmaito.
Murustele joukkoon liemikuutio. Sekoita ja anna
hautua välillä sekoittaen muutama minuutti. Lisää
lopuksi pinaatti ja hauduta vielä pari minuuttia.

AINEKSET

2 prk kikherneitä
suolaliemessä 
1 sipuli 1 iso

kesäkurpitsa 
1 paprika 
1 dl vettä

1 tlk kookosmaitoa 
2 rkl tomaattipyrettä 
1 kasvisliemikuutio 

1 tl curryjauhetta
kourallinen pinaattia 
Tarjoa (täysjyvä)riisin
tai nuudeleiden kanssa.

Hyödynnä ylijäänyt riisi seuraavan päivän punajuurilaatikossa. Kastikkeen loput voi syödä

esimerkiksi uuniperunoiden täytteenä.

13

HÄVIKKIVINKKI

lounaat



Elisa Mattila

kasvispihvit

OHJEET

Kuori ja raasta porkkanat. Raasta myös
kesäkurpitsa. Sekoita kananmunien, jauhojen ja
mausteiden kanssa. 

Muotoile kostutetuin käsin pieniä pihvejä. Paista
pihvit pannulla öljyssä, miedolla lämmöllä n. 4-5
minuuttia per puoli.

Lisää halutessasi taikinaan 1-2 dl eilistä juures-
muussia.

Tee lisukkeeksi reilu annos salaattia!

AINEKSET

4 porkkanaa
 1 iso kesäkurpitsa

2 kananmunaa 
1 dl (gluteenittomia)

jauhoja 
1 tl psylliumia
 2 rkl purjoa
silputtuna 

suolaa, pippuria,
persiljaa 

 
 

ANNOKSIA: 16 KPL N. 7 CM HALKAISIJALTAAN

Pakasta ylijääneet pihvit.
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HÄVIKKIVINKKI



Elisa Mattila

Lisää loppukeitto

seuraavan päivän

kanapataan.

HÄVIKKIVI
NKKI

Linssi-tomaattikeitto

OHJEET

Liota tai pese linssit paketin ohjeen mukaan.

Kuori ja pilko sipulit ja porkkanat. Puolita tomaatit.
Riko valkosipulinkynnet veitsellä. Asettele kaikki
uunivuokaan, lurauta päälle oliiviöljyä, suolaa ja
pippuria ja paahda 200-asteisessa n. 30-45
minuuttia.

Laita uunista tulleet kasvikset kattilaan ja lisää
kasvisliemi. Voit käyttää joko valmista lientä tai
sekoittaa kasvisfondia veteen. Huom! Jos haluat
keitosta tasaista sosekeittoa, lisää tässä vaiheessa
joukkoon myös linssit. Jos taas haluat mukaan
“sattumia”, kypsennä linssit erillisessä kattilassa ja
lisää joukkoon vasta lopuksi.

Anna keiton porista miedolla lämmöllä n. 30
minuuttia. Mausta suolalla, pippurilla, balsamicolla
ja tuoreilla basilikanlehdillä. Anna jäähtyä hieman
ja soseuta.

AINEKSET

2,5 dl punaisia linssejä
1 kg tuoreita tomaatteja

2 sipulia
2 valkosipulinkynttä

2 porkkanaa
4 dl kasvislientä
3 rkl oliiviöljyä

1 rkl balsamicoa
tuoretta basilikaa,

suolaa, mustapippuria
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Elisa Mattila

pastasalaatti

OHJEET

Keitä pasta. Revi salaatti pieniksi paloiksi, leikkaa
kinkku kuutioiksi. Sulata herneet, puolita tomaatit
ja pilko omena. 

Sekoita kaikki ainekset kulhossa. Tee kastike
oliiviöljystä, etikasta ja suolasta.

Voit myös hyödyntää edelliseltä päivältä ylijäänyttä
pastaa.

Kasvisversio: Kinkun tilalle kasvisnakkeja. 

AINEKSET

250 g pastaa
1 ruukku vihersalaattia

400 g palvikinkkua
1 pss pakasteherneitä

1 rs kirsikkatomaatteja
1 omena

4 rkl oliiviöljyä
2 rkl omenaviinietikkaa

ripaus suolaa
 
 

Syö loppusalaatti seuraavan päivän ruokien lisäkkeenä tai alkupalana.
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HÄVIKKIVINKKI



Elisa Mattila

Porkkanasosekeitto

OHJEET
Kuori ja silppua sipulit ja valkosipulin kynsi. Kuori
ja raasta porkkanat. 

Kuullota sipuleita kattilan pohjalla öljyssä
muutama minuutti. Lisää porkkanaraaste kattilaan
ja anna pehmetä 3-4 minuuttia.

Lisää joukkoon vesi ja kasvisliemikuutio. Kiehauta
vesi ja anna kiehua miedolla lämmöllä kunnes
porkkanat pehmenevät. Lisää joukkoon pilkottu
korianteri, siemenet, suola ja pippuri. Ota pois
liedeltä, anna jäähtyä hieman ja soseuta. 

Ripottele päälle koristeeksi hieman siemeniä ja
lorauta öljyä pinnalle.

AINEKSET

2 sipulia
1 valkosipulin kynsi

1 kg porkkanoita
5 dl kasvislientä tai

vettä +
kasvisliemikuutio

3 rkl tuoretta
korianteria

4 rkl auringon-
kukansiemeniä
2 rkl oliiviöljyä

suolaa, pippuria,
kurkumaa

Voit syödä keittoa eiliseltä jääneiden kanapalojen kera. Lopun keiton voi pakastaa tai hyödyntää
seuraavan päivän chili con carnessa.
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HÄVIKKIVINKKI



Syö loppusalaatti

seuraavien aterioiden

lisukkeena tai alkupalana.

HÄVIKKIVI
NKKI

Elisa Mattila

kalasalaatti

OHJEET

Kiehauta papuja pari minuuttia kattilassa, keitä
kananmunat ja perunat kypsiksi. Revi
salaatinlehdet sopiviksi suupaloiksi. Kuori ja
viipaloi sipuli. Kuutioi kurkku.

Kuori perunat ja leikkaa viipaleiksi. Leikkaa
kanamunat neljään osaan. 

Kokoa kaikki ainekset salaattikulhoon. Murustele
halutessasi päälle fetajuustoa.

Sekoita kastikkeen ainekset ja lorauta salaatin
päälle.

Kasvisversio: Lisää papujen määrää, lisää salaattiin
kikherneitä, tofua tai nyhtökauraa. 

AINEKSET

2 prk tonnikalaa tai
hyödynnä eiliseltä

ylijäänyt turska
200 g vihreitä papuja

(pakaste)
2 kananmunaa

4 perunaa
1 ruukku vihersalaattia

1 punasipuli
1/2 kurkku

(1 prk fetajuustoa)
 

Kastike
1 sitruunan mehu

4 rkl oliiviöljyä
1 tl sinappia

ripaus suolaa
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Elisa Mattila

Voit lisätä jauhelihansekaan edellisen päivänchili con carnea. 

HÄVIKKIVINKKI

Täytetyt paprikat

OHJEET

Kuori ja silppua sipuli. Kuullota pannulla öljyssä
pehmeäksi. 

Lisää jauheliha paista kypsäksi. Mausta suolalla,
pippurilla ja oreganolla. Kaada joukkoon
tomaattimurska. 
 Leikkaa paprikoista “hattu” pois ja poista
siemenet. Asettele paprikat uunivuokaan ja täytä
jauhelihasekoituksella. Laita “hattu”päälle. Paista
200-asteisessa uunissa n. 30 minuuttia. 

Paistovaiheen loppupuolella lisää halutessasi
juustoraastetta.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää myös tomaatteja tai
kesäkurpitsoja.

Kasvisversio: Korvaa jauheliha härkiksellä tai
nyhtökauralla.

AINEKSET

4 paprikaa
400 g naudan

jauhelihaa
1 sipuli

1 prk tomaattimurskaa
suolaa, pippuria,

oreganoa
(2 dl juustoraastetta)
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Elisa Mattila

uunilohi

OHJEET

Sekoita keskenään kastikkeen ainesosat: sinappi,
hunaja, persilja, sitruuna, suola ja pippuri. Asettele
lohifilee uunivuokaan leivinpaperiin päälle ja sivele
kastike pinnalle.

Paista 175-asteisessa uunissa n. 30 minuuttia, kunnes
kala on kypsää (paistoaika riippuu fileen paksuudesta). 

Kasvisversio: Paista lohen sijaan pannulla tofua,
härkistä tai nyhtökauraa.

AINEKSET

500-600 g lohifilee
2 rkl sinappia
1 rkl hunajaa

1 rkl silputtua persiljaa
1 sitruunan mehu

2 tl suolaa
1 tl pippuria

 
 

HÄVIKKIVINKKI
Hyödynnä loppu lohi seuraavan päivän munakasmuffinsseihin.
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päivälliset



Elisa Mattila

juuresmuussi

OHJEET

Kuori perunat ja porkkanat. Pilko kaikki juurekset
pienemmiksi paloiksi ja keitä kypsiksi. Kaada keitinvesi
pois. 

Lisää puolet voista ja soseuta sauvasekoittimella
tasaiseksi muussiksi. Jos haluat muussista
juoksevampaa, lisää loraus (kasvi)maitoa tai vettä.
Mausta suolalla. Lisää joukkoon ripaus silputtua
persiljaa. 

AINEKSET

4 kpl porkkanoita
 4 kpl perunoita 

150 g lanttua 
25 g voita 

(1/2 dl (kasvi)maitoa tai
vettä)

 suolaa, pippuria,
persiljaa 

 
 

HÄVIKKIVINKKI
Lisää ylijäänyttä muussia seuraavan päivän kasvispihveihin. Voit myös tehdä muussista

rieskoja lisäämällä jauhoja ja kananmunan. Pienet rieskat kypsyvät 200-asteisessa uunissa

20 minuutissa.
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Elisa Mattila

punajuuri-jauheliha
laatikko

OHJEET

Keitä riisiä n. 10 minuuttia (tai hyödynnä
kikhernecurrystä ylijäänyttä riisiä). 

Kuori ja raasta punajuuret. Kuori ja silppua sipuli.
Ruskista jauheliha ja lisää joukkoon sipuli. Mausta
suolalla, mustapippurilla ja basilikalla. 

Sekoita riisi, punajuuriraaste ja jauheliha ja lado
uunivuokaan. 

Sekoita maito ja kananmunat keskenään ja kaada seos
vuokaan. Anna kypsyä 200-asteisessa uunissa noin 50
minuuttia. 

Kasvisversio: Korvaa jauheliha linsseillä tai
soijarouheella.

AINEKSET

1 dl täysjyväriisiä 
4 isoa punajuurta 

1 sipuli 
400 g jauhelihaa

 5 dl (riisi-, kaura- tai
soija-)maitoa 

2 kananmunaa suolaa,
mustapippuria,

basilikaa 
 
 

HÄVIKKIVINKKI
Laatikon voi pakastaa.
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Elisa Mattila

kesäkurpitsa-pekoni
pasta

OHJEET

Keitä pasta. Leikkaa kesäkurpitsat pieniksi paloiksi,
samoin pekoni. Kuori valkosipulin kynsi ja paina sitä
hieman veitsellä, jotta se hajoaa. 

Lorauta öljyä pannulle, lisää valkosipulin kynsi ja anna
paistua pari minuuttia, jotta saat pannulle siitä makua.
Lisää pilkotut kesäkurpitsa ja pekoni pannulle. Anna
paistua pannulla n. 10 minuuttia välillä sekoittaen. 

Lisää ripaus suolaa ja pippuria. Ota valkosipulin kynsi
pois pannulta. 

Ota muutama ruokalusikallinen paistosta erilleen
koristelua varten. Laita pasta kiehuvaan veteen.

Siirrä kesäkurpitsa-pekonipaistos mieluiten kapeaan ja
korkeaan astiaan ja soseuta se sauvasekoittimella
tasaiseksi soseeksi. 

Lisää sose takaisin pannulle, lämmitä. Kaada kypsästä
pastasta vesi pois ja lisää pannulle. Sekoita. Asettele
lautaselle ja koristele kesäkurpitsan ja pekonin paloilla

AINEKSET

350 g täysjyvä-,
kikherne- tai
linssipastaa

1 pkt pekonia
2 keskikokoista
kesäkurpitsaa

1 valkosipulin kynsi
suolaa, pippuria

 
 

Tee lopusta pastastasalaattia lisäämällä sekaanvihanneksia

HÄVIKKIVINKKI

Kasvisversio: Pekonin

tilalle soijarouhetta.
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Elisa Mattila

Broileripata

OHJEET

Kaada sitruunamehu broilerin koipipalojen päälle ja
hiero niiden pintaan suolaa ja pippuria. Laita ne
uunivuokaan odottamaan. 

Kuori ja viipaloi porkkanat. Pilko kesäkurpitsa ja
paprika. Lisää kasvikset uunivuokaan. 

Kiehauta vesi ja lisää kanafondi. Sekoita, kunnes saat
kanalientä. Kaada kanaliemi ja tomaattimurska
uunivuokaan. Jos eiliseltä jäi tomaattikeittoa, lisää myös
se vuokaan. Lisää sekaan (tuoretta) timjamia. 

Paista 200-asteisessa uunissa n. 1h 15 min tai kunnes
broileri on kypsää. 

Tarjoile riisin tai perunan kanssa. 

Kasvisversio: Koipipalojen tilalla voit paistaa pannulla
tofua. Uunivuoan kasviksille riittää silloin lyhyempi
paistoaika.

AINEKSET

12 broilerin koipipalaa 
3 porkkanaa

 1 keskikokoinen
kesäkurpitsa 

1 paprika 
1 prk tomaattimurskaa 

1 kanafondi 
2 dl vettä timjamia,

suolaa, pippuria 
1/2 sitruunan mehu 

 
 

Syö ylijääneet kanatseuraavan päivän keiton
kanssa, pakasta loppupata
tai lisää ylijäänyt kanasalaattiin. 

HÄVIKKIVINKKI
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turska-tomaatti
paistos

OHJEET

Viipaloi tomaatit. Lado kalat ja tomaatit lomittain
uunivuokaan.

Kaada päälle öljyä ja mausta. Paista 175-asteisessa
uunissa puoli tuntia.

Tarjoile riisin tai perunan kanssa.

Kasvisversio: Korvaa kala tofulla tai tee pannulla papu-
tomaattipaistosta.

AINEKSET

500 g turskafileitä (joko
pakastettuja tai

tuoreita)
3 isoa tomaattia
4 rkl oliiviöljyä

pieni kourallinen
tuoretta timjamia (tai 2

tl kuivattua)
suolaa, pippuria

 
 

HÄVIKKIVINKKI
Hyödynnä loppukala seuraavan päivän salaatissa.
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400 g naudan
jauhelihaa

2 prk tomaattimurskaa 
1 tlk kidney- tai

valkopapuja 
1 paprika
1 sipuli

2 dl lihalientä (tai
lihaliemikuutio + vettä)
2 valkosipulin kynttä 

2 rkl silputtua
korianteria

suolaa, chiliä
 
 

chili con carne

OHJEET

Kuori sipuli ja valkosipulin kynnet. Silppua ja kuullota
pannulla öljyssä. Lisää joukkoon jauheliha ja ruskista.
Kuutioi paprika ja lisää pannulle. Anna hautua
muutama minuutti.

Lisää joukkoon tomaattimurska, lihaliemi ja pavut.
Laske lämpöä ja anna porista hiljalleen n. puoli tuntia
silloin tällöin sekoittaen. Lisää lopuksi korianteri sekä
chiliä ja suolaa oman maun mukaan.

Tarjoa (täysjyvä)riisin kanssa.

Kasvisversio: Laita jauhelihan tilalle soijarouhetta tai
härkistä.

AINEKSET

HÄVIKKIVINKKI
Lisää pataan edelliseltä päivältä ylijäänyt sosekeitto. Loppuruoan voi pakastaa.
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broileriwokki

OHJEET

Mausta broilerinfileet puolella sweet chili -kastikkeesta
ja paista pannulla öljyssä. Lisää pannulle vihannekset ja
anna hautua, kunnes kasvikset ovat kypsiä. Lisää
tarvittaessa pannulle hieman vettä, jotta kasvikset eivät
pala.

Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan. Sekoita
broileri-kasvisseos ja nuudelit ja mausta
chilikastikkeella.

Kasvisversio: Korvaa broileri pavuilla.

AINEKSET

400 g broilerin
fileesuikaleita

2 pussillista wok-
vihanneksia (pakaste)

TAI hyödynnä
jääkapista kaikki

ylijääneet vihannekset
4 pkt riisinuudeleita
2,5 dl sweet chili -

kastiketta
 

HÄVIKKIVINKKI
Tähän ruokaan saat uppoamaan kaikki loput vihannekset. Kun lisäät wokkiin vettä tai

kasvislientä, saat seuraavaksi päiväksi keiton.
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Vihannekset, porkkanat, leipä, juusto… aina pieni pätkä meinaa jäädä syömättä
tai unohtuu jääkaapin perälle. Miten hyödynnät ja pelastat jo hieman nahistuneet
tai kovettuneet ruoat - ota talteen vinkit alta!

menossa huonoksi?
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salaatinlehdet
liota vedessä, niin ne virkistyvät
hieman nahistuneet menevät hyvin smoothien seassa

pinaatti ja lehtikaali
tee smoothieta
soseuta ja pakasta öljyyn sekoitettuna jääpalamuoteissa (saat makua
pataruokiin ja keittoihin)

kesäkurpitsa
raasta ja tee kasvispihvejä 
leikkaa viipaleiksi ja syö pastan korvikkeena

peruna
viipaloi ja paista pannulla öljyssä 
tee perunamunakasta

marjat 
tee smoothieta, marjakiisseliä tai hilloa

leipä
leikkaa kuutioiksi, paista pannulla öljyssä ja pistä salaattiin 
tee lämpimiä leipiä tai pikkupizzoja uunissa (täytteet oman maun mukaan)
jos leipä on kuivunut kovaksi, murskaa tehosekoittimella korppujauhoksi

banaani
pakasta viipaleina ja hyödynnä smoothiessa
tee banaanileipää tai -lettuja
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omena
tee omena-kaurapaistosta 
kiehauta, makeuta hunajalla ja soseuta 
kuivaa kasviskuivurilla omenalastuiksi

sitruuna
tee sitruunavettä puristamalla puolikas puoleen litraan vettä

puuro
tee rieskoja tai suolaisia lettuja

yrtit
tee pestoa tai yrttiöljyä 
soseuta ja pakasta sekoitettuna öljyyn (saat makua pataruokiin ja
keittoihin)
kuivaa kasvikuivurissa

juusto
raasta loput ja pakasta 
lisää keittoon tai pataruokiin

jogurtti
lisää leivonnaisiin, esim. kuiviin kakkuihin tai juustokakkuun 
lisää kaurahiutaleita ja kahvinporoja ja tee kasvonaamio

kananmunat
säilyvät yleensä pidempään kuin mitä pakkauksessa lukee! 
testaa kananmunien kunto rikkomalla ne lasiin ennen käyttöä ja
nuuhkaisemalla: jos haju on neutraali, kananmunan voi vielä käyttää

tomaattikastike tai salsa
laita loput pataruokaan tai munakkaaseen
käytä kastikkeena broilerin, kalan tai lihan kanssa
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hävikkivinkit
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Jos käytät vain puolikkaan avokadon, jätä toiseen puoleen kivi ja pirskottele

puolikkaalle hieman sitruunamehua. Näin se säilyy pidempään tummumatta.

Tee itse liemi (valmiiden liemikuutioiden käyttämisen sijaan) ja pakasta

jääpalamuoteissa. Voit käyttää omia liemikuutioita keiton ja pataruokien

maustamiseen. Liemi on helppo keittää kanan tai lihan luiden jäämistä ja jo

hieman nahistuneista vihanneksista.

Myös lopun viinin voi pakastaa jääpalamuoteissa ja käyttää kastikkeen

pohjana.

Pidä jääkaappi ja pakastin siisteinä, jotta perälle ei unohdu jotain mikä ehtii

pilaantua.

Järjestä myös keittiön kaapit niin, että vanhimmat tavarat ovat kaapeissa

ensimmäisinä ja päällimmäisinä ja uusimmat takana.

Suunnittele yhtenä päivänä koko viikon ruoan etukäteen, kirjoita ostoslista, tee

kauppareissu ja valmista ruokia etukäteen. Ruokia voi valmistaa joko koko

viikoksi kerrallaan tai ainakin niille päivien varalle, kun tiedät, että on hoppua

tai väsyttää.

Tarkista kaupassa aina parasta ennen päivämäärät ja osta vain jos mielessäsi

on resepti tai tiedät, että ehdit käyttää ne.

Osta kuivatavarakaappiin valmiiksi kastikkeita, säilykkeitä jne, joista saat aina

apua aterioihin.

Käy säännöllisin väliajoin läpi kuivatavarakaappi ja haasta itsesi tekemään

ateria tai pari kaapissa valmiina olevista antimista.
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Pidä silloin tällöin hävikkiruokapäivä, jolloin teet aterian kaikesta

(jää)kaappiin jääneestä. Esimerkiksi munakkaaseen, pyttipannuun ja

keittoruokiin uppoaa ”kaikki”.

Tilaa ruokaa ruokakassipalvelusta. Näin vältyt heräteostoksilta ja ostat vain

tarpeeseen - tai tee ainakin aina ostoslista kauppareissuille.

Ennen kauppareissua, tarkista aina mitä kaapista jo löytyy, jottet epähuomiossa

osta jotakin mitä jo on!

Pidä kirjaa ruoista, jotka aina pilaantuvat, ennen kuin ehdit käyttää ne. Osta

sitten ensi kerralla vähemmän tai suunnittele, mihin voit hyödyntää loput.

Vaikka perhepakkaus voisi olla edullisempi, jos osa menee hukkaan, jäät

miinukselle.

Kääri banaaninipun kannat kelmuun, niin banaanit pysyvät kypsyvät

hitaammin.

Pidä tomaatit, banaanit, avokadot, omenat, päärynät ja persikat erillään muista

vihanneksista ja hedelmistä; ne erittävät etyleenikaasua, joka nopeuttaa muiden

kypsymistä.

Säilytä tuoreita yrttejä vesilasissa, niin ne säilyvät hyvinä pidempään.

Mieti kahteen kertaan, ennen kuin heität ruokaa pois. Vieläkö sitä voisi

hyödyntää?


