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UUNIRUOAT, LAATIKOT JA
TÄYTETYT KASVIKSET

01

1 

3 

4 

5

6

7

Energisen olon kesäkurpitsalasagne

Pirteä punajuurilaatikko

Suun hymyyn saavat tomaatit

Virkistävät munakoisot

Ihastuttava kukkakaalipizza

Mehevä kookos-pinaattikana
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VINKKI

AINESOSAT

Kesäkurpitsan tilalle sopii myös

munakoiso. Lisää halutessasi

lasagnen päälle juustoraastetta

paistoajan loppupuolella.

400 g naudan jauhelihaa

2 pientä kesäkurpitsaa

2 dl kookos- tai riisimaitoa

2 kananmunaa

1 sipuli

1 valkosipulin kynsi

2-3 tomaattia

1 prk tomaattimurskaa tai -kastiketta

1 rkl oreganoa

suolaa, pippuria

4 annosta 

OHJE

ENERGISEN OLON
KESÄKURPITSA-
LASAGNE

01

02

Mausta suolalla, pippurilla ja

oreganolla. Lisää joukkoon pieniksi

kuutioidut tomaatit ja

tomaattimurska. Kuumenna vielä

muutama minuutti. 

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

03

Viipaloi kesäkurpitsat ohuiksi

viipaleiksi (kuin lasagnelevyiksi)

esimerkiksi juustohöylällä. Painele

viipaleista pois ylimääräinen neste.

Kuori ja silppua sipuli ja valkosipuli ja

kuullota pannulla öljyssä muutama

minuutti. Lisää jauheliha ja ruskista.

1



AINESOSAT

400 g naudan jauhelihaa

2 pientä kesäkurpitsaa

2 dl kookos- tai riisimaitoa

2 kananmunaa

1 sipuli

1 valkosipulin kynsi

2-3 tomaattia

1 prk tomaattimurskaa tai -kastiketta

1 rkl oreganoa

suolaa, pippuria

4 annosta 

OHJE JATKUU

04

05

06

Sekoita kananmunat ja kookosmaito

kulhossa, mausta suolalla ja

pippurilla.

Ota esille uunivuoka ja levitä kerros

jauhelihakastiketta vuoan pohjalle.

Lisää päälle ohut kerros

kookosmaitoa. Laita sitten päälle

kerros kesäkurpitsaviipaleita. Jatka

samaan malliin niin kauan kuin

aineksia riittää. Laita päällimmäiseksi

kerros kookosmaitoa.

Paista 220-asteisessa uunissa 40

minuuttia. Anna lasagnen vetäytyä 15

minuuttia ennen tarjoilua.

ENERGISEN OLON
KESÄKURPITSA-
LASAGNE
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VINKKI

AINESOSAT

Saat kasvisversion vaihtamalla

jauhelihan punaisiin linsseihin tai

soijarouheeseen.

1 dl täysjyväriisiä

4 kpl isoja punajuuria

1 sipuli

400 g jauhelihaa

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

2 kananmunaa

suolaa, mustapippuria, basilikaa

4 annosta 

OHJE

PIRTEÄ
PUNAJUURI-
LAATIKKO

Keitä riisiä n. 10 minuuttia.

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 riisimaito ja kananmunat

keskenään ja kaada seos vuokaan.

Anna kypsyä 200-asteisessa uunissa

noin 50 minuuttia.
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VINKKI

AINESOSAT

Saat kasvisversion vaihtamalla

jauhelihan punaisiin linsseihin tai

soijarouheeseen.

4 pihvitomaattia

400 g jauhelihaa

1 sipuli

2 rkl tomaattipyreetä

suolaa, pippuria, basilikaa

4 annosta 

OHJE

SUUN HYMYYN
SAAVAT
TOMAATIT

Kuori ja silppua sipuli. Kuullota

pannulla muutama minuutti.

Leikkaa tomaateista hattu ja kaiverra

sisukset pois. Pilko tomaatin sisus

pieneksi ja lisää pannulle. Lisää

tomaattipyree.

Lisää jauheliha pannulle. Mausta

suolalla, pippurilla ja basilika-

mausteella. Hauduta n. 15 minuuttia,

jotta suurin osa nesteestä haihtuu.

Jaa jauhelihatäyte tomaatteihin.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 20

minuuttia.
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VINKKI

AINESOSAT

Täytetyt kasvikset ovat helppoa
arkiruokaa. Voit täyttää
kesäkurpitsoita, paprikoita tai
tomaatteja. Täytevaihtoehdoiksi
sopivat esim. jauheliha + riisi, pilkotut
vihannekset + riisi + juustoraaste,
tonnikala + kapris, tonnikala +
tomaattimurska, pavut +
tomaattimurska, jauheliha +
punasipuli, kvinoa + pesto

2 tlk (n. 450 g) kikherneitä
suolaliemessä
2 munakoisoa

4 rkl oliiviöljyä

4 tomaattia

2 sipulia

2 valkosipulinkynttä

1 oksa rosmariinia

suolaa, pippuria

4 annosta

OHJE

VIRKISTÄVÄT
MUNAKOISOT

Halkaise munakoisot
pitkittäissuunnassa ja kaavi sisustaa
pois lusikalla niin, että saat kunnon kolot
täytteelle. Säästä sisusta täytteeseen.

Sivele oliiviöljyä munakoisopuolikkaiden
päälle ja esipaista 200-asteisessa
uunissa täytteen valmistumisen ajan.

Kuori ja silppua sipulit ja valkosipulit.
Kuutioi tomaatit. Paahda kasviksia
pannulla öljyssä rosmariinin kanssa n.
10 minuuttia. Pilko munakoison sisusta
ja lisää pannulle. Valuta kikherneet ja
lisää pannulle. Mausta ripauksella
suolaa ja pippuria ja anna hautua toiset
10 minuuttia. Poista rosmariinin oksa.

Ota munakoisot uunista ja täytä ne
kasvistäytteellä. Paista 200-asteisessa
uunissa vielä 5-10 minuuttia, kunnes
munakoisot ovat kypsiä.
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AINESOSAT

1 kukkakaali (n. 400 g)

2 kananmunaa

4 rkl manteli- tai muita jauhoja

1 tl oreganoa

1 tl basilikaa

1/2 tl suolaa

2 rkl punaista pestoa

½ pkt pepperonimakkaraa

2 dl tuoretta ananasta

2 tomaattia

1 tl oreganoa

Hieman vajaa pellillinen

Pohja

Täytteet

Tai oman mielen mukaan!

OHJE

IHASTUTTAVA
KUKKAKAALI-
PIZZA

Leikkaa lehdet ja kova keskusta irti

kukkakaalista. Murskaa kukkakaali

tehosekoittimessa. Höyrytä

kukkakaalimuruja pari minuuttia joko

kattilassa tai mikroaaltouunissa.

Kuivaa ja anna jäähtyä.

Lisää kukkakaalin joukoon

kananmunat, mantelijauho ja

mausteet ja sekoita tasaiseksi

massaksi.

Taputtele taikina uuninpellille

leivinpaperin päälle ja paista 200-

asteisessa uunissa 15 minuuttia. Ota

pohja pois uunista ja levitä päälle

haluamasi täytteet. Paista uunissa

toiset 15 minuuttia.
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AINESOSAT

400 g kana- tai broilerifileitä

2,5 dl pakastepinaattia

1 dl kookosmaitoa

1 prk pestoa

suolaa

pippuria

4 annosta

OHJE

MEHEVÄ KOOKOS-
PINAATTIKANA

Kuorruta kanafileet pestolla

molemmin puolin ja paista pannulla 5

minuuttia. Sulata pinaatti, purista siitä

ylimääräinen neste pois ja sekoita

kookosmaidon kanssa. Mausta

suolalla ja pippurilla. 

Aseta fileet uunivuokaan ja kaada

kookos-pinaattisekoitus päälle.

Paista 200-asteisessa uunissa 15

minuuttia tai kunnes kana on kypsää.
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Laita kasvisversioon kanan tilalle

tofua tai vegekanaa (pakaste).

VINKKI



PIHVIT JA PYÖRYKÄT
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Voimaa antavat jauhelihapihvit

Värikkäät kasvispihvit

Pirteyttä puhkuvat papu-punajuuripullat

Hyvää tekevät hernepihvit

Mehukkaat kalapihvit
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VINKKI

AINESOSAT

Jos haluat jättää kananmunan

pois, vähennä silloin myös

hieman maidon määrää, jotta

taikina pysyy kasassa.

500 g jauhelihaa

5-6 aurinkokuivattua tomaattia

n. 10 kpl basilikanlehtiä

2 kananmunaa

1/2 dl (gluteenittomia)jauhoja

1 dl (kasvi)maitoa

2 rkl punaista pestoa

suolaa, pippuria

15 kappaletta 

OHJE

VOIMAA ANTAVAT
JAUHELIHAPIHVIT

Sekoita maito ja jauhot ja anna

turvota n. 10 minuuttia.

Pilko aurinkokuivatut tomaatit

pieniksi paloiksi ja silppua

basilikanlehdet.

01

02

04 Muotoile uuninpellille leivinpaperin

päälle pihveiksi ja paista 20-25 min

200-asteisessa uunissa.

. 

03 Lisää taikinaan jauheliha, tomaatit,

kananmunat, basilika, pesto sekä

ripaus suolaa ja pippuria. Sekoita

hyvin.
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VINKKI

AINESOSAT

Lisää halutessasi taikinaan hieman

juustoraastetta!

4 porkkanaa

1 iso kesäkurpitsa

2 kananmunaa

1,5 dl (gluteenittomia) jauhoja

1 rkl psylliumia

2 rkl purjoa silputtuna

suolaa, pippuria, persiljaa

16 kpl n. 7 cm halkaisijaltaan

OHJE

VÄRIKKÄÄT
KASVISPIHVIT

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 min per puoli.
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AINESOSAT

1 tlk valkopapuja

1 iso punajuuri (n. 200 g)

1 sipuli

1 valkosipulinkynsi

1 dl (gluteenittomia/manteli-)jauhoja

2 tl psylliumia

1 rkl timjamia

1/2 tl suolaa ja pippuria

n. 20 kpl 

OHJE

PIRTEYTTÄ
PUHKUVAT PAPU-
PUNAJUURIPULLAT

Kuori ja raasta punajuuri. Kuori ja
silppua sipuli ja valkosipuli. Kuullota
sipuleita hetki pannulla, lisää joukkoon
punajuuriraaste. Paista välillä sekoittaen
muutama minuutti.

Muussaa pavut haarukalla. Sekoita
punajuuri-sipuliseos, pavut ja kuivat
aineet.

Muotoile taikinasta kostein käsin pieniä
pyöryköitä leivinpaperin päälle. Paista
200-asteisessa uunissa n. 30 minuuttia.
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02

03
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AINESOSAT

2 tlk kypsiä herneitä

2 isoa perunaa

1 iso porkkana

1 sipuli

1 valkosipulinkynsi

2 rkl oliiviöljyä

3 rkl (gluteenittomia) jauhoja

1 rkl silputtua persiljaa

1 rkl silputtua timjamia

suolaa, pippuria

n. 16 kpl 

OHJE

HYVÄÄ TEKEVÄT
HERNEPIHVIT

Kuori ja keitä perunat ja porkkana
kypsiksi. Kuori ja silppua sipulit ja
kuullota hetki pannulla öljyssä.

Valuta herneet. Laita kaikki ainekset
tehosekoittimeen tai muussaa ne
sauvasekoittimella tasaiseksi taikinaksi.

Muotoile kostuteituin käsin uuninpellille
leivinpaperin päälle pieniä pihvejä ja
paista 200-asteisessa uunissa n. 25
minuuttia.
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VINKKI

AINESOSAT

Myös pakastepinaatti käy, jos

tuoretta ei ole saatavilla. Silloin

riittää 2 dl.

600 g turskaa tai muuta vaaleaa

kalaa (myös pakaste käy)

1 sipuli

1 valkosipulinkynsi

5 dl tuoretta pinaattia

2 kananmunaa

1,5 dl (gluteenittomia) jauhoja

2 rkl kaurakermaa, tuorejuustoa tai

majoneesia

½ sitruunan mehu

½ tl suolaa ja pippuria

15 kpl

OHJE

MEHUKKAAT
KALAPIHVIT

Laita kala ja pinaatti tehosekoittimeen ja
sekoita tasaiseksi massaksi. 

Sekoita kulhossa kananmunat,
kaurakerma, tuorejuusto ja jauhot. Lisää
kala-pinaattiseos ja sekoita. Mausta
sitruunalla, suolalla ja pippurilla.

Muotoile leivinpaperin päälle pieniksi
pihveiksi ja paista 200-asteisessa
uunissa n. 25 minuuttia.
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PAISTOKSET JA PASTAT
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Rautainen liha-parsakaalipaistos

Hunajainen sinappilohi ja kvinoakasvispaistos

Aivoja aktivoiva lohipaistos

Tarmoa tuova savulohi ja kasvispaistos

Mieltä kohottava kirjolohi ja pestoriisi 

Piristävä pistaasilohi 

Terveellinen turska ja parsakaalimuussi 

Pehmeä juuresmuussi ja kuha

Kevyen olon linssi-kesäkurpitsapasta

Puhtia lisäävä pestopasta

Tomaattinen nyhtökaurapasta

Valkosipulibroileri ja kesäkurpitsanuudelit

Intoa antava salvia-sitruunakana 
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VINKKI
Kokeile lisätä 1/2 tl raastettua

inkivääriä. Se antaa ruoalle

kirpeän säväyksen.

AINESOSAT

400 g naudan paistisuikaleita

1 parsakaali

1 sipuli

3 rkl soijakastiketta

2 rkl perunajauhoja

1 valkosipulinkynsi

1 tl silputtua inkivääriä

ripaus suolaa ja pippuria

4 annosta

OHJE

RAUTAINEN LIHA-
PARSAKAALI-
PAISTOS

Viipaloi sipuli ja leikkaa parsakaalin

nuput suupaloiksi. Hienonna

valkosipuli ja inkivääri ja sekoita

soijakastikkeeseen suolan ja pippurin

kanssa.

Sekoita perunajauhot

paistisuikaleisiin ja paista suikaleet

kypsiksi pannulla öljyssä.

01

02

04 Tarjoile riisin tai raikkaan salaatin

kanssa. 

03
Poista lihasuikaleet ja lisää pannulle

sipuli ja parsakaali. Kuullota

muutama minuutti. Lisää joukkoon

puolet soijakastikkeesta, sekoita ja

anna hautua, kunnes sipuli ja

parsakaali pehmenevät. Lisää

joukkoon lihasuikaleet ja loppu

kastike, sekoita ja anna vielä hautua

pari minuuttia.
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AINESOSAT

600 g lohifilee

2 tl hunajaa

1 tl vahvaa sinappia

ripaus suolaa

1 dl kvinoaa

2 dl vettä

1 kasvisliemikuutio

2 porkkanaa

1 pieni kesäkurpitsa

1/2 paprika

4 annosta 

LOHI

PAISTOS

OHJE

HUNAJAINEN
SINAPPILOHI JA
KVINOAKASVIS-
PAISTOS

Mausta lohifilee ripauksella suolaa.
Sekoita hunaja ja sinappi ja sivele
fileen päälle. Paista 200-asteisessa
uunissa n. 20-25 minuuttia, fileen
paksuudesta riippuen.

Kiehauta vesi kattilassa, lisää
kasvisliemikuutio ja kvinoa. Anna
kiehua viisi minuuttia. 

Kuori ja pilko porkkanat, kuutioi
kesäkurpitsa ja paprika. Lisää
kasvikset kattilaan ja keitä 15
minuuttia. Lisää tarvittaessa tilkka
vettä. Sekoita lopuksi kasvisten
joukkoon silputtua persiljaa.

01

02

03
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AINESOSAT

400 g lohta

200 g vihreitä papuja (pakaste)

2 rkl punaista pestoa / soijakastiketta

1/2 sitruunan mehu

suolaa

4 annosta

OHJE

AIVOJA
AKTIVOIVA
LOHIPAISTOS

Leikkaa lohi suikaleiksi. Mausta
sitruunan mehulla ja suolalla. Sulata
papuja hieman ja leikkaa ne n. 1-2 cm
pätkiksi.

Paista lohisuikaleet pannulla. Lisää
paistoajan loppuvaiheessa mukaan
pavut. Lisää myös pesto/soija ja
sekoita.

01

02

Tarjoile riisin tai kvinoan sekä
tuoreiden kasvisten kanssa.03
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AINESOSAT

500-600 g lämminsavulohta

2 dl (kaura-/kookos-)kermaa

3 porkkanaa

2 perunaa

1 palsternakka

2 salottisipulia

2 kananmunaa

1 kasvisliemikuutio

2 rkl öljyä

currymaustetta, pippuria

2 rkl silputtua ruohosipulia

4 annosta

OHJE

TARMOA TUOVA
SAVULOHI JA
KASVISPAISTOS

Kuori ja raasta juurekset, pilko sipulit.
Laita kulhoon öljy, mausteet, ruohosipuli,
kasvikset ja sekoita. Laita kasvikset
uunivuokaan. 

Kiehauta 2 dl vettä ja sekoita liemikuutio
veteen. Sekoita kananmunat, kasvisliemi
ja kaurakerma ja kaada seos kasvisten
päälle vuokaan. Sekoita hieman, jotta
seos jakautuu tasaisesti.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 35
minuuttia.

Tarjoa savulohen ja salaatin kanssa.

01

02

03

04
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VINKKI

AINESOSAT

Myös turska, kuha, ahven tai muu

vaalea kala sopii hyvin!

600 g kirjolohifilee

2 dl riisiä

1,5 dl pestoa

2 kourallista pinaattia

1/2 sitruunan mehu

suolaa, pippuria

4 annosta 

OHJE

MIELTÄ
KOHOTTAVA
KIRJOLOHI JA
PESTORIISI 

Mausta kala sitruunan mehulla,
suolalla ja pippurilla ja sivele pintaan
pari ruokalusikallista pestoa. 

Paista pannulla tai 200-asteisessa
uunissa n. 20-25 minuuttia fileen
paksuudesta riippuen.

Keitä riisi pakkauksen ohjeen
mukaan. Muutama minuutti ennen
keittoajan loppua, lisää kattilaan
pinaatti. Kun riisi on kypsää, kaada
pois ylimääräinen vesi. Sekoita loppu
pesto riisin joukkoon.

01

02

03
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VINKKI

AINESOSAT

Voit pilkkoa samalle uuninpellille

juureksia tai vihanneksia. Ne

kypsyvät samaan tahtiin lohen

kanssa.

600 g lohifilee tai 4 lohimedaljonkia

60 g kuorittuja pistaaseja

1 sitruunan tai limen mehu tai 2 rkl

vihreää currytahnaa

1 rkl oliiviöljyä

suolaa

4 annosta 

OHJE

PIRISTÄVÄ
PISTAASILOHI

Mausta lohi sitruunan mehulla tai
currytahnalla sekä ripauksella suolaa.
Kuori ja murskaa hieman pistaaseja.
Sekoita ne oliiviöljyn kanssa ja kaada
kalan päälle.

Paista 175-asteisessa uunissa n. 30
minuuttia fileen paksuudesta
riippuen. Jos pistaasit näyttävät
tummuvan liikaa, peitä uunivuoka
foliolla paistoajan loppupuolella

01

02
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AINESOSAT

500-600 g turskaa (tai muuta vaaleaa

kalaa)

1 iso parsakaali (n. 800 g)

4 perunaa

1 rkl silputtua ruohosipulia

suolaa, pippuria

4 annosta

OHJE

TERVEELLINEN
TURSKA JA
PARSAKAALI
MUUSSI

Paista kalafilet pannulla öljyssä
kypsiksi. Mausta suolalla ja pippurilla.
Ripottele päälle ruohosipulia.

Pilko parsakaali pienemmiksi
paloiksi. Kuori ja pilko perunat. Keitä
kevyesti suolatussa vedessä n. 15
min, kunnes perunat ovat kypsiä ja
parsakaali pehmeää.

Survo sauvasekoittimella tasaiseksi
muussiksi. Maista ja lisää
tarvittaessa ripaus suolaa. Voit myös
lisätä hieman voita muussiin.

01

02

03
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AINESOSAT

500-600 g kuhafileitä (tai muuta

vaaleaa kalaa)

4 kpl porkkanoita

4 kpl perunoita

150 g lanttua

25 g voita

(1/2 dl (riisi)maitoa)

1/2 sitruuna

suolaa, pippuria

persiljaa

4 annosta

OHJE

PEHMEÄ
JUURES -
MUUSSI  JA
KUHA

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 halutessasi
riisimaitoa. Mausta suolalla. Lisää
joukkoon ripaus silputtua persiljaa.

Mausta kuhafileet suolalla ja
pippurilla. Paista ne pannulla lopussa
voissa. Purista päälle sitruunan
mehua.

01
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03
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AINESOSAT

2,5 dl punaisia linssejä

3 isoa kesäkurpitsaa

3 porkkanaa

1 paprika

1 sipuli

2 valkosipulinkynttä

500 g tomaattimurskaa

5 dl vettä

2 rkl punaista pestoa tai

tomaattipyrettä

oreganoa, suolaa

4 annosta

OHJE

KEVYEN OLON
LINSSI-
KESÄKURPITSA-
PASTA

Viipaloi kesäkurpitsat nauhoiksi
kasvismandoliinilla/vihannesleikkurilla.
Kiehauta kesäkurpitsanauhoja kattilassa
n. 5 minuuttia.

Kuori ja raasta porkkanat. Kuori ja
silppua sipuli ja valkosipulit. Viipaloi
paprika.

Kuullota sipuleita pannulla öljyssä
muutama minuutti. Lisää pannulle pesto
ja sekoita. Lisää paprika ja porkkana ja
anna paahtua pari minuuttia. Lisää
linssit, vesi ja tomaattimurska.

Anna kiehua miedolla lämmöllä n. 20
minuuttia tai kunnes linssit ovat kypsiä.
Sekoita välillä ja lisää vettä tarvittaessa.
Mausta loppuvaiheessa suolalla ja
oreganolla.

Sekoita kesäkurpitsanauhat
kastikkeeseen.

01
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03

04

05
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AINESOSAT

n. 350 g (linssi-/kikherne-)pastaa

1 iso parsakaali

1 rs kirsikkatomaatteja

1 pieni prk aurinkokuivattuja

tomaatteja

4 rkl pestoa

suolaa

4 annosta

OHJE

PUHTIA 
LISÄÄVÄ
PESTOPASTA

Kiehauta vettä kattilassa, mausta
ripauksella suolaa. Keitä pasta
pakkauksen ohjeen mukaan.

Hienonna parsakaalin nuppu. Puolita
kirsikkatomaatit ja viipaloi
aurinkokuivatut tomaatit. Paista
parsakaalia ja kirsikkatomaatteja
pannulla öljyssä muutama minuutti.
Lisää sitten pannulle n. 1/2 dl vettä ja
anna hautua välillä sekoittaen.

Kun vesi on haihtunut, lisää
aurinkokuivatut tomaatit ja pesto.
Sekoita.

Kun pasta on kypsää, kaada pois vesi ja
kaada pasta pannulle kasvisten
joukkoon. Sekoita.
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VINKKI

AINESOSAT

Nyhtökauran tilalla voit käyttää

soijarouhetta tai naudan jauhelihaa.

1 rs nyhtökauraa

n. 350 g (linssi-/kikherne-)pastaa

1 tlk tomaattimurskaa

1 sipuli

2 tomaattia

1 valkosipulinkynsi

2 rkl tomaattipyreetä

1 tl basilikaa

ripaus suolaa ja pippuria

4 annosta

OHJE

TOMAATTINEN
NYHTÖKAURAPASTA

Keitä pasta pakkauksen ohjeen mukaan.

Kuori ja silppua sipuli ja
valkosipulinkynsi. Kuullota pannulla
öljyssä muutama minuutti. Lisää
pannulle tomaattipyree ja sekoita. Pilko
tomaatit ja lisää nyhtökauran kanssa
pannulle. Paista pari minuuttia.

Lisää sitten tomaattimurska, laske
lämpöä ja hauduta n. 10 minuuttia.
Loppuvaiheessa lisää mausteet.

Valuta pasta ja kaada pannulle
kastikkeen sekaan. Sekoita.
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400 g kanan tai broilerinsuikaleita

2 isoa kesäkurpitsaa

1/2 dl oliiviöljyä

3 rkl voita

2 valkosipulinkynttä

1/2 dl kanalientä (kiehuvaa vettä +

kanaliemikuutio)

1/2 sitruunan mehu

1 rkl silputtua persiljaa

1/2 dl oliiviöljyä

1 tl suolaa

1 tl pippuria

2 tl basilikamaustetta

4 annosta 

AINESOSAT
OHJE

VALKOSIPULIBROILERI 
JA SITRUUNAISET
KESÄKURPITSA
NUUDELIT

Valmista marinadi sekoittamalla öljy,
murskatut valkosipulinkynnet, suola,
pippuri, basilikamauste ja sekoita
broilerinsuikaleet hyvin marinadiin.
Laita jääkaappiin maustumaan
vähintään puoleksi tunniksi.

Pese kesäkurpitsat ja leikkaa niistä
päät pois. Leikkaa kesäkurpitsat
pitkiksi, ohuiksi suikaleiksi
vihannesleikkurilla tai käyttäen apuna
juustohöylää ja veistä.

Lämmitä pannulla 2 rkl voita ja
ruskista marinoituneet
broilerinsuikaleet. Laita toiselle
pannulle 1 rkl voita, sitruunan mehu ja
kanaliemi. Sekoita ja odota, että seos
kuumenee, lisää sitten suikaloidut
kesäkurpitsat ja hauduta miedolla
lämmöllä n. viisi minuuttia, kunnes
kesäkurpitsat ovat kypsiä.
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VINKKI
Kasvisversioon voit paistaa broilerin

tilalle vihreitä papuja.
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AINESOSAT

400 g kanan tai broilerin rintaleikkeitä

� 1 dl (manteli-/peruna-)jauhoja

� 2 sitruunaa

� n. 10 kpl tuoreita salvian lehtiä

� öljyä, suolaa

4 annosta

OHJE

INTOA ANTAVA
SALVIA-
SITRUUNAKANA 

Laita broilerin leikkeet pieneen pussiin
jauhojen ja suolan kanssa. Heiluttele
pussia niin, että ne jauhoittuvat.
Ravistele ylimääräinen jauho pois.

Purista sitruunasta mehu. Hienonna
salvianlehdet ja yhdistä sitruunamehuun.

Lämmitä pannulla reilusti öljyä, lisää
rintaleikkeet ja anna ruskistua muutama
minuutti. Lisää joukkoon salvia-
sitruunamehu ja anna hautua kunnes
kastike paksuuntuu ja leikkeet ovat
kypsiä.

Tarjoile salaatin tai uunikasvisten
kanssa. 
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KEITOT, PADAT JA SALAATIT
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VINKKI
Kasvisvaihtoehtoon jauhelihan

tilalle sopivat punaiset linssit tai

härkis.

AINESOSAT
OHJE

OLOA KOHENTAVA
KAALI-
JAUHELIHAPATA

400 g naudan paistijauhelihaa

400 g valkokaalia

2 porkkanaa

1 sipuli

1 tlk tomaattimurskaa

2 dl vettä

2 rkl tomaattipyreetä

1 tl basilikaa ja paprikamaustetta

1/2 tl suolaa ja mustapippuria

4 annosta Leikkaa kaali suikaleiksi. Kuori ja

raasta porkkanat. Kuori ja silppua

sipuli.

Kuullota sipulia muutama minuutti

kattilassa öljyssä. Lisää

tomaattipyree, paprikamauste ja

sekoita. Lisää kattilaan jauheliha ja

anna paistua muutaman minuutin

ajan. Lisää sitten tomaattimurska ja

vesi sekä kaali ja porkkanaraaste.

Lisää myös loput mausteet. Sekoita ja

peitä kannella. Anna hautua kannen

alla noin puoli tuntia, kunnes kaali on

pehmeää. 

01

02

03 Tarjoile riisin tai perunan kanssa. 
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VINKKI

AINESOSAT

Jauhelihan sijaan voit käyttää

soijarouhetta.

400 g jauhelihaa

�2 isoa punajuurta

�3 porkkanaa

�2,5 dl suikaloitua keräkaalia � 

1 sipuli

�5 dl vettä

�1 kasvisliemikuutio

�3 rkl balsamiviinietikkaa � 

1 maustekurkku

�1 dl tuoretta persiljaa

�suolaa, pippuria

4 annosta

OHJE

SUUSSASULAVA
JAUHELIHASOPPA

Kuori ja raasta punajuuret ja porkkanat.
Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi. Kuori ja
silppua sipuli.

Ruskista jauheliha pannulla. Mausta
suolalla ja pippurilla.
Siirrä jauheliha kattilaan ja kuullota
kasviksia pannulla n. 5 minuuttia. Siirrä
kasvikset kattilaan, lisää vesi,
liemikuutio ja viinietikka. Hauduta
miedolla lämmöllä 25 minuuttia tai
kunnes kasvikset pehmenevät. Kuutioi
maustekurkku ja lisää keittoon. Lisää
lopuksi persilja.
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VINKKI

AINESOSAT

Kasvisversion saat laittamalla lihan

sijaan punaisia linssejä,

soijarouhetta tai härkistä.

2 sipulia

2 valkosipulinkynttä

400 g naudan paistisuikaleita

2 paprikaa

3 porkkanaa

1/2 pieni lanttu

1 prk (400 g) tomaattimurskaa

2 laakerinlehteä

mustapippuria, timjamia

4 annosta

OHJE

VOIMAA TUOVA
GULASSIKEITTO

Kuori ja silppua sipulit. Ruskista ne
lihasuikaleiden kanssa kattilan pohjalla.
Leikkaa paprikat pieniksi paloiksi ja lisää
kattilaan tomaattimurskan,
laakerinlehtien, pippurin ja timjamin
kanssa. Kaada sekaan litra vettä ja keitä
hiljalleen puoli tuntia.

Lisää kattilaan viipaloidut porkkanat ja
lanttu. Lisää vettä niin, että kaikki
kasvikset peittyvät. Keitä vielä n. 15
minuuttia tai kunnes paistisuikaleet
tuntuvat mureilta. 

Tarkista maku ja poista laakerinlehdet.

01

02

03

28



VINKKI

AINESOSAT

Kasvisvaihtoehtoon kananuijien

tilalle voit paistaa pannulla tofua.

Uunivuoan kasviksille riittää silloin

lyhyempi paistoaika.

8-10 kananuijaa

3 porkkanaa

1 keskikokoinen kesäkurpitsa

1 paprika

1 prk tomaattimurskaa

1 kanafondi

2 dl vettä

timjamia, suolaa, pippuria

1/2 sitruunan mehu

4 annosta 

OHJE

TASAPAINOTTAVA
KANAPATA

Kaada sitruunamehu kananuijien

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. Lisää sekaan tuoretta

timjamia. Paista 200-asteisessa

uunissa n. 1h 15 min tai kunnes kana

on kypsää.

Tarjoile riisin tai perunan kanssa.
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AINESOSAT

400 g kanan tai broilerinsuikaleita

4 tomaattia

3 perunaa

1 punasipuli

1 suippopaprika

2 valkosipulinkynttä

5 cm pätkä chorizoa tai muuta

mausteista makkaraa

suolaa, pippuria, oreganoa,

paprikamaustetta

4 annosta 

OHJE

PONNEKAS
KANAPATA

Kuori perunat ja leikkaa ne

pitkittäissuunnassa lohkoiksi. Kuori

sipuli ja leikkaa myös se lohkoiksi.

Paloittele tomaatit ja paprika. Kuori

valkosipulinkynnet ja kuori ja leikkaa

chorizo kuutioiksi.

Asettele kaikki paitsi broileri ja

chorizo laakeaan uunivuokaan.

Ripottele päälle suolaa ja pippuria.

Sekoita hieman ja paista 200-

asteisessa uunissa 15 minuuttia. 

Mausta broilerinsuikaleet pippurilla,

oreganolla ja paprikamausteella.

Ota uunivuoka pois uunista, kääntele

kasviksia ja lisää vuokaan makkara ja

broileri. Paista vielä toiset 15

minuuttia tai kunnes kasvikset ovat

pehmeitä ja broileri kypsää.
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VINKKI

AINESOSAT

Kasvisversioon korvaa kanasuikaleet

kikherneillä ja/tai sienillä.

400 g kanan tai broilerinsuikaleita

1,5 dl kvinoaa tai riisiä

2,5 dl kookosmaitoa

2 dl vettä

1/2 bataatti (n. 2 dl)

1/2 dl cashew-pähkinöitä

currymaustetta, kurkumaa

4 annosta 

OHJE

KUKOISTUKSEEN
SAAVA
KOOKOSKANA-
PATA

Paista kanasuikaleet pannulla

kypsiksi. Mausta currylla ja

kurkumalla. Kuori ja pilko bataatti

pieniksi viipaleiksi.

Kiehauta vesi ja kookosmaito

kattilassa. Lisää joukkoon kvinoa,

bataatti, pähkinät ja ripaus

currymaustetta ja kurkumaa. Laske

lämpötilaa ja anna hautua miedolla

lämmöllä 25 minuuttia. 

Ota kattila pois liedeltä, lisää

joukkoon kanasuikaleet, sekoita ja

anna vielä hautua kannen alla

kymmenen minuuttia ennen tarjoilua.
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AINESOSAT

VINKKI

1 grillattu broileri

1 ruukku tummaa lehtisalaattia

1 rs kirsikkatomaatteja

1/2 kurkku

1 punasipuli

2 dl viinirypäleitä

1,5 dl pinjan- ja

auringonkukansiemeniä

0,5 dl vettä

0,5 dl oliiviöljyä

0,5 dl sitruunamehua

1 tl sinappia

1 tl omenaviinietikkaa

1/2 tl suolaa

4 annosta

Kastike 

OHJE

UUDISTAVA
BROILERISALAATTI

Laita ensin siemenet likoamaan veteen,
niin ne ehtivät pehmentyä salaatin
valmistuksen ajan.

Revi salaattia pienemmiksi paloiksi ja
laita salaattikulhoon. Leikkaa broileri
suupaloiksi. Puolita kirsikkatomaatit ja
viinirypäleet, kuutioi kurkku ja leikkaa
punasipuli viipaleiksi. Lisää
salaattikulhoon ja sekoita.

Valuta siemenistä vesi. Valmista kastike
sekoittamalla kaikki ainekset
tehosekoittimessa. Lisää salaatin
joukkoon.
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Jos haluat salaatista

ruokaisamman, lisää annos

keitettyä riisiä.
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VINKKI

AINESOSAT

Saat vaihtelua, kun vaihdat

tonnikalan keitettyihin kananmuniin.

2 prk tonnikalaa

1 ruukku tummanvihreää salaattia

2 dl vihreitä papuja (pakaste)

1 rs kirsikkatomaatteja

½ kurkku

oliiviöljyä, ripaus suolaa

4 annosta

OHJE

VIRTAA LISÄÄVÄ
TONNIKALA-
SALAATTI

Kiehauta pavut ja leikkaa ne muutaman
sentin mittaisiksi pätkiksi. Puolita
tomaatit, viipaloi kurkku ja revi salaatti
suupaloiksi. Sekoita kaikki ainekset
salaattikulhossa.

Mausta öljyllä ja suolalla.
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4 kananmunaa (tai muuta

proteiininlähdettä)

4 kourallista lehtikaalia,

babypinaattia ja/tai tummanvihreää

salaattia

1 pieni parsakaali

1/2 pieni punakaali

3 isoa porkkanaa

2 rkl tuoretta persiljaa 

4 rkl manteleita

1 porkkana

2 rkl omenaviinietikkaa

4 rkl oliiviöljyä

1 tl tuoretta, raastettua inkivääriä  

2 tl hunajaa

4 annosta

Kastike

AINESOSAT
OHJE

VÄRIKÄS
VITAMIINISALAATTI

Hienonna kaalit ja persilja pieneksi
silpuksi. Kuori ja raasta porkkanat. Pilko
manteleita pienemmiksi paloiksi. Sekoita
kaikki kasvikset kulhossa. 

Keitä lisukkeeksi neljä kananmunaa (tai
käytä muuta proteiinin lähdettä). Kuori,
puolita ja lisää salaattiin.

Valmista kastike. Lisää kaikki ainekset
tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi
kastikkeeksi. Kaada salaatin sekaan.
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AINESOSAT

400 g kanan tai broilerinsuikaleita

1 iso kesäkurpitsa

4 porkkanaa

1 sipuli

1 sellerinvarsi

2 cm pätkä purjoa

1 tl kurkumaa

suolaa, pippuria

4 annosta

OHJE

ELINVOIMAINEN
KURKUMA-

KANAKEITTO

Mausta broilerinsuikaleet suolalla,
pippurilla ja kurkumalla. Paista pannulla
öljyssä kypsiksi.

Kuori ja pilko porkkanat pieniksi paloiksi.
Leikkaa kesäkurpitsa nauhoiksi. Kuori ja
silppua sipuli. Silppua myös selleri ja
purjo.

Kuullota sipulia pannulla öljyssä pari
minuuttia. Lisää porkkanapalat, selleri ja
purjo sekä hieman mausteita ja jatka
paistamista toiset pari minuuttia.

Lisää sitten vettä niin, että kasvikset
peittyvät. Anna kiehua miedolla
lämmöllä n. 10 minuuttia. Lisää
kesäkurpitsaviipaleet ja jatka keittämistä
kunnes porkkanat ovat pehmeitä. Lisää
lopuksi broilerinsuikaleet.
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AINESOSAT

2,5 dl punaisia linssejä

1 prk tomaattimurskaa

3 isoa porkkanaa

4 tomaattia

1 sipuli

5 dl vettä

1 dl kookosmaitoa

1 kasvisliemikuutio

suolaa, pippuria, curryjauhetta,

timjamia

4 annosta

OHJE

HEHKUVAN OLON
LINSSI-
TOMAATTIKEITTO

Pese tai liota linssejä pakkauksen
ohjeen mukaan. Kuori ja pilko porkkanat
ja sipuli. Kuullota kattilan pohjalla
öljyssä 5-7 minuuttia, jotta ne hieman
pehmenevät. Lisää sitten linssit ja
pilkotut tomaatit. 

Lisää vesi ja liemikuutio. Anna kiehua
miedolla lämmöllä n. 15 minuuttia tai
kunnes linssit ovat kypsiä.

Lisää kookosmaito keittoajan
loppuvaiheessa. Mausta makusi mukaan
suolalla, pippurilla, currylla ja timjamilla.

Anna keiton hieman jäähtyä ja surauta
se sitten sauvasekoittimella tasaiseksi
soseeksi.
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VINKKI

AINESOSAT

Voit korvata kurpitsan myös peruna-

tai bataattikuutioilla.

5 dl vettä

2,5 dl punaisia linssejä

4 porkkanaa

4 dl pilkottua kurpitsaa 

1 sipuli

1 valkosipulin kynsi

1 tlk tomaattimurskaa

suolaa, pippuria, timjamia

4 annosta

OHJE

PEHMOINEN
KURPITSAKEITTO

01

02

Huuhdo linssit vedellä.
Kuori ja pilko porkkanat, kurpitsa ja
sipulit. Kuullota kasviksia muutama
minuutti öljyssä kattilan pohjalla. Lisää
joukkoon vesi, kiehauta ja hauduta
miedolla lämmöllä n. 20 minuuttia tai
kunnes kasvikset pehmenevät.

Lisää joukkoon linssit ja hauduta vielä
10 minuuttia. Lisää kypsennyksen
loppuvaiheessa tomaattimurska ja
mausteet.
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VINKKI

AINESOSAT

1 keskikokoinen kukkakaalin pää

1 iso bataatti

1 keltainen paprika

1 valkosipulin kynsi

5 dl vettä

1-2 dl (kookos-, kaura-)maitoa

2 rkl oliiviöljyä

kasvisfondia

suolaa, pippuria

4 annosta

OHJE

AURINKOINEN
KUKKAKAALI
KEITTO

Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen.
Pilko kukkakaali ja paprika pieniksi
paloiksi, kuori ja kuutioi bataatti, silppua
valkosipuli. Aseta kasvikset uuninpellille,
pirskota päälle oliiviöljyä ja ripaus
suolaa ja pippuria. Paista uunissa n. 40
minuuttia, kunnes kasvikset
pehmenevät.

Laita paistetut kasvikset kattilaan, kaada
joukkoon vesi ja kasvisfondi (tai
kasvisliemikuutio tai kasvisliemi) ja
kiehauta. Lisää joukkoon kookosmaitoa
(mitä enemmän laitat, sitä
juoksevampaa keitosta tulee). Tarkista
maku ja lisää suolaa ja pippuria tarpeen
mukaan.

Soseuta keitto blenderillä tai
sauvasekoittimella tasaiseksi soseeksi.
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03Jotta keitto pitää paremmin nälkää

loitolla, lisää joukkoon savukalaa,

naudan paistisuikaleita tai herkkusieniä.
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AINESOSAT

400-450 g bataattia

200 g vihreitä papuja

1 pkt (kasvis)nakkeja

1 rs kirsikkatomaatteja

1 pss pakastepinaattia

1 kasvisliemikuutio

suolaa, pippuria, ripaus chiliä

4 annosta

OHJE

KEVYT
KASVISNAKKI
KEITTO

Kuori ja pilko bataatit kuutioiksi. Pilko
myös vihreät pavut ja nakit 1-2 cm
paloiksi. Puolita kirsikkatomaatit.

Laita kattilan pohjalle hieman öljyä ja
paista bataatteja ja papuja pari
minuuttia. Kaada sitten päälle vettä sen
verran, että kasvikset peittyvät juuri.
Kiehauta ja lisää liemikuutio ja laske
lämpötilaa. Anna porista hiljalleen n. 10
minuuttia. Lisää sitten tomaatit ja
pinaatti. Hauduta vielä toiset 10
minuuttia tai kunnes kasvikset ovat
pehmeitä.

Ruskista nakkeja pannulla öljyssä
muutama minuutti. Lisää nakit lopuksi
soppaan.

Mausta suolalla, pippurilla ja ripauksella
chiliä.
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ARJEN PIKARUOAT
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Arjen paras pyttipannu

Mutkaton kanakastike

Sukkela kikhernecurry 

Vaivattomat kanankoivet

Ripeä parsa-savulohimunakas

Nälän vievä perunamunakas

Arki-illan peltilohi ja kasvikset

Nopeat tortillat

Pikaiset pinaattiletut

Pikawokki

Makoisaa kalaa yrttiöljyssä 

Elvyttävä kanakulho
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VINKKI

AINESOSAT

Pyttipannua on helppo muokata

jääkaapissa olevien juuresten ja

vihannesten mukaan!

½ parsakaali

3 porkkanaa

2 sipulia

4 perunaa

8 nakkia

suolaa, pippuria

1 rkl silputtua persiljaa

1 maustekurkku

1 omena

4 annosta 

OHJE

ARJEN 

PARAS
PYTTIPANNU

Kuori ja kuutioi porkkanat ja perunat.

Kuori ja silppua sipulit. Viipaloi nakit

ja paloittele parsakaali.

Kuullota sipulia pannulla öljyssä pari

minuuttia. Lisää porkkanat ja perunat

ja paista miedolla lämmöllä, kunnes

ne alkavat pehmentyä. Lisää hieman

vettä pannulle paiston aikana, jotta

kasvikset eivät pala. 

Lisää sitten pannulle parsakaali ja

nakkiviipaleet ja ruskista. Mausta

suolalla, pippurilla ja persiljalla.

Kuutioi maustekurkku ja omena ja

lisää pannulle. Paista vielä sekoittaen

pari minuuttia.
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VINKKI

AINESOSAT

Tarjoa riisin tai riisinuudeleiden

kanssa.

400 g kanan tai broilerinsuikaleita

1 sipuli

2 isoa porkkanaa

3 pientä suippopaprikaa

1 tlk kookosmaitoa

2 rkl tomaattipyrettä

1 kasvisliemikuutio

1 rkl curryjauhetta

suolaa, pippuria

4 annosta 

OHJE

MUTKATON
KANAKASTIKE

Laita paistinpannulle öljyä ja lämmitä.
Lisää tomaattipyree ja puolet
curryjauheesta ja sekoita.

Kuori ja silppua sipuli. Lisää
sipulisilppu pannulle ja kuullota
muutama minuutti. Kuori ja pilko
porkkanat ja pilko paprikat ja lisää
pannulle.

Mausta broilerinsuikaleita suolalla,
pippurilla ja lopulla curryjauheella.
Lisää pannulle, sekoita ja paista lähes
kypsiksi. 

Laske sitten lämpötilaa ja lisää
pannulle kookosmaito. Murustele
joukkoon liemikuutio. Sekoita ja anna
hautua välillä sekoittaen muutama
minuutti. Lisää lopuksi pinaatti ja
hauduta vielä pari minuuttia.
Varmista, että broileri on kypsää.
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VINKKI

AINESOSAT

Tarjoa riisin tai riisinuudeleiden

kanssa.

2 prk kikherneitä suolaliemessä

1 sipuli

1 iso kesäkurpitsa

1 paprika

1 tlk kookosmaitoa

1 rkl tomaattipyrettä

1 kasvisliemikuutio

1 tl curryjauhetta

kourallinen pinaattia

4 annosta

OHJE

SUKKELA

KIKHERNECURRY 

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. 

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

4 kanan tai broilerin koipea

1 pieni parsakaali

¹⁄2 kukkakaali

4 porkkanaa (tai pussillinen

pakastekasviksia)

2 dl (täysjyvä)riisiä

1 sitruuna

1 valkosipulinkynsi

4 dl vettä

1 kanaliemikuutio

2 rkl oliiviöljyä

¹⁄� tl suolaa ja curryjauhetta

4 annosta

OHJE

VAIVATTOMAT
KANANKOIVET

Levitä kypsentämätön riisi laakeaan
uunivuokaan. Pilko kasvikset pieniksi
paloiksi ja asettele riisin päälle.

Kiehauta vesi ja sekoita joukkoon
liemikuutio. Silppua valkosipuli ja lisää
liemeen. Lisää myös curryjauhetta.
Kaada kanaliemi vuokaan riisin ja
kasvisten päälle.
Asettele päälle broilerinkoivet ja pirskota
pinnalle öljyä. Pese sitruuna ja raasta
kuori broilereiden päälle (säästä
sitruuna). Hiero suolaa ja currymaustetta
broilereiden pintaan.

Kypsennä folion alla 225-asteisessa
uunissa noin 40 minuuttia tai kunnes
broilerit ovat kypsiä. Purista lopuksi
sitruunan mehu vuokaan.
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AINESOSAT

2 kananmunaa

50 g kylmäsavulohta

50 g parsaa

1 annos 

OHJE

RIPEÄ PARSA-

SAVULOHI-
MUNAKAS

Leikkaa parsoista kovat, puumaiset
varret pois (n. 5 cm) ja puolita
jäljellejääneet osat. Keitä kattilassa n.
5 minuuttia.

Vispaa kananmunien rakenne rikki.
Paista pannulla öljyssä miedolla
lämmöllä 4-5 minuuttia.

Lisää loppuvaiheessa munakkaan
päälle parsa ja lohiviipaleet. Lisää
päälle ripaus juustoraastetta
halutessasi.
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VINKKI

AINESOSAT

Voit helposti vaihdella ainesosia
mielesi mukaan. Kokeile tonnikalan
tilalle esim. keittokinkkua tai jätä
kokonaan pois ja lisää erilaisia
kasviksia.

6 kananmunaa

3 perunaa

6 kirsikkatomaattia

1 prk tonnikalaa

4 annosta

OHJE

NÄLÄN VIEVÄ
PERUNA-

MUNAKAS

Kuori ja viipaloi perunat. Keitä ne
lähes kypsiksi.

Laita pannulle öljyä ja lisää päälle
perunaviipaleet. Paista muutama
minuutti käännellen, jotta ne saavat
hieman väriä. Laita perunoiden päälle
puolitetut kirsikkatomaatit ja
tonnikala. Vispaa kananmunien
rakenne rikki ja kaada
päällimmäiseksi. Sekoita hieman,
jotta kananmuna leviää
perunakerrokseen asti.

Anna kypsyä miedolla lämmöllä,
kunnes kananmunat ovat hyytyneet.
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VINKKI

AINESOSAT

Uuninpellillä lähes itsekseen valmistuva peltiruoka on helppoa arkisyötävää. Valitse

haluamasi proteiininlähde ja viipaloi mukaan jääkaapista löytyviä vihanneksia ja

juureksia. Muuta makua eri yrttimausteilla.

500-600 g lohifilee

1 iso kesäkurpitsa

½ munakoiso

1 rs kirsikkatomaatteja

öljyä, basilikaa

4 annosta

OHJE

ARKI-ILLAN
PELTILOHI JA -

KASVIKSET

Viipaloi kesäkurpitsa ja munakoiso.
Asettele lohifileen kanssa uuninpellille
leivinpaperin päälle.

Lisää öljyä tasaisesti kasvisten ja lohen
päälle. Ripottele lopuksi päälle basilika-
maustetta. Paista 200-asteisessa
uunissa n. 20-25 minuuttia, lohen
paksuudesta riippuen.
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VINKKI

AINESOSAT

Täytteiden suhteen vain mielikuvitus

on rajana: jauhelihaa, tomaattia,

kurkkua ja tomaattisalsaa, papuja ja

pannulla paistettua paprikaa ja

porkkanaa, kanaa, salaattia, maissia

ja vuohenjuustoa tai mitä keksitkään!

6 kpl maissi- tai täysjyvätortilloja

1 texmex kaura-ateria annospussi

1 avokado

1 rs kirsikkatomaatteja

6 kpl 

OHJE

NOPEAT
TORTILLAT

Valmista kaura-ateria pakkauksen
ohjeen mukaan. Leikkaa avokado
puoliksi, poista kivi ja kuori. Viipaloi
avokado ja tomaatit.

Lämmitä tortilloja pannulla pakkauksen
ohjeen mukaan. Lisää täytteet ja kääri
rullalle.
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AINESOSAT

150 g pakastepinaattia

1 dl vettä

4 dl (riisi-, kaura-, soija)maitoa

3 kananmunaa

2,5 dl (riisi- tai muita gluteenittomia)

jauhoja

2 tl suolaa

n. 20 kpl pieniä lettuja

OHJE

PIKAISET
PINAATTI
LETUT

Sulata pinaatti huoneenlämmössä tai
vesihauteessa. Sekoita kaikki raaka-
aineet keskenään.

Anna taikinan tekeytyä n. 15 minuuttia.
Sekoita ja lisää vielä ripaus jauhoja
tarpeen mukaan (tuntuma pitäisi olla
suurin piirtein samanlainen kuin
lettutaikinassa).

Kuumenna paistinpannulla öljyä tai voita
ja lisää pieni kauhallinen taikinaa. Paista
miedolla lämmöllä 1-2 min per puoli.
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VINKKI

AINESOSAT

Voit valita proteiininlähteeksi mitä haluat: papuja, tofua, soijasuikaleita, savukalaa,

naudansuikaleita, sieniä, nyhtökauraa..

400 g kypsää broileria

4 pkt riisinuudeleita

1 iso pss wok-vihanneksia (pakaste)

4 rkl soijakastiketta

4 annosta

OHJE

PIKA

WOKKI

Kypsennä nuudelit kattilassa
pakkauksen ohjeen mukaan. Lämmitä
pannulla hieman öljyä ja paista wok-
vihanneksia, niin että ne sulavat ja
lämpenevät. Lisää broileri ja valutetut
nuudelit pannulle. Lisää soijakastike ja
sekoita.
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AINESOSAT

500-600 g turskaa, kampelaa tai

kuhaa

1/2 dl oliiviöljyä

2 rkl silputtua ruohosipulia

2 rkl silputtua timjamia

2 rkl silputtua persiljaa

1 valkosipulinkynsi

1/2 tl suolaa

4 annosta

OHJE

MAKOISAA

KALAA

YRTTIÖLJYSSÄ

Silppua yrtit ja valkosipuli ja sekoita
öljyyn. Mausta kalafileet kevyesti
suolalla. Lisää yrttiöljy pannulle ja
paahda kalafileet kypsiksi öljyssä
maustuen.

Tarjoile raikkaan salaatin tai
uunikasvisten kanssa.

01

02

50



AINESOSAT
400 g kanan tai broilerinfileitä

1,5 dl kvinoaa tai riisiä

½ pieni punakaali

1 ruukku tummanvihreää salaattia

4 tomaattia

½ dl balsamicoa

2 rkl oliiviöljyä

1 rkl hunajaa

½ tl kuivattua basilikaa

½ tl kuivattua oreganoa

ripaus suolaa ja pippuria

Marinadi

OHJE

ELVYTTÄVÄ
KANAKULHO

Valmista marinadi sekoittamalla
balsamico, hunaja ja mausteet. Laita
kanafileet pussiin tai rasiaan ja kaada
marinadi niiden päälle. Sekoita niin,
että se levittyy tasaisesti. Anna
fileiden maustua vähintään puoli
tuntia.

Paista kanafileet ja leikkaa ne
viipaleiksi. Keitä kvinoa pakkauksen
ohjeen mukaan. Viipaloi punakaali ja
tomaatit. Revi salaattia pienemmiksi
paloiksi.

Asettele kaikki ainekset lautaselle.
Lisää halutessasi öljyä tai marinadia
kastikkeeksi.
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VINKKI
Voit ostaa myös kypsää kanaa tai

paistaa kanan valmiiksi edellisenä

päivänä jolloin annoksen

valmistaminen on todella pikaista. 

Vain taivas on rajana kulhojen

rakentamisessa: Proteiinina ja kasviksina voit

käyttää mitä haluat ja sekaan voi heittää

siemeniä, pähkinöitä tai kuivattuja marjoja.
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Ravintorikkaat porkkana-kesäkurpitsamuffinssit

Helpoista helpoimmat hummus-kurkkuveneet

Arjen pelastava välipalapatukka

Herkullinen banaanileipä

Hyvän tuulen yrttileipä

Rento lohipiirakka

Vauhdikas viherpirtelö

Elämäniloinen smoothiekulho

Pirtsakka päärynäpuuro

Suklainen herkkuvälipala

Raikkaat sitruunapommit

Makoisat kaurapallot

Kielen vievät banaaniherkut
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Paras puolukkapuuro
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AINESOSAT

1 keskikokoinen kesäkurpitsa (n. 2,5

dl raastettuna)

2 porkkanaa (n. 2,5 dl raastettuna)

1 banaani TAI 1 dl sokeroimatonta

omenahilloa

2 kananmunaa

2 rkl voita tai öljyä

2 dl kaurahiutaleita

2 dl (gluteenittomia) jauhoja

1 pss kuivahiivaa

½ tl suolaa

¼ tl muskottipähkinää

10 pientä muffinssia

OHJE

RAVINTORIKKAAT 

PORKKANA-

KESÄKURPITSA

MUFFINSSIT

Raasta kesäkurpitsa ja porkkanat.
Purista kesäkurpitsaraasteesta pois
ylimääräinen neste.

Sekoita raasteiden kanssa kulhossa
kananmunat, banaani tai hillo sekä voi.
Sekoita toisessa kulhossa kuivat aineet:
jauhot, kaurahiutaleet, hiiva ja mausteet.

Yhdistä kaikki aineet kevyesti
sekoittaen.

Laita taikinaa voideltuihin
muffinssipellin koloihin tai
muffinssivuokiin. Ripottele päälle
kaurahiutaleita. 

Paista n. 25-30 minuuttia 175-asteisessa
uunissa. Tarkista hammastikulla, että
muffinssit ovat kypsiä.
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VINKKI

AINESOSAT

Tomaatin tilalle voit laittaa esim.

rukolaa!

1 kurkku

6 rkl hummusta

10 kpl kirsikkatomaatteja

6 kpl

OHJE

HELPOISTA

HELPOIMMAT
HUMMUS-

KURKKUVENEET

Jaa kurkku kolmeen pätkään ja halkaise
pätkät pitkittäissuunnassa. Poista
lusikalla kurkusta siemenosa. 

Lisää ruokalusikallinen hummusta
jokaiseen kurkkuveneeseen. Puolita
tomaatit ja lisää hummuksen päälle.
Valmista syötäväksi!
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AINESOSAT

1,5 dl cashewpähkinöitä

1,5 dl pekaanipähkinöitä

1,5 dl manteleita

1 dl kuivattuja karpaloita

1 rkl chiansiemeniä

2 rkl hunajaa

Leikkaa levystä haluamasi kokoisia

paloja

OHJE

ARJEN PELASTAVA

VÄLIPALAPATUKKA

Leikkaa pähkinöitä veitsellä hieman
pienemmiksi paloiksi. Sekoita siementen
ja hunajan kanssa. 

Levitä massa tasaiseksi levyksi
leivinpaperin päälle laakean uunivuoan
pohjalle tai uuninpellille. Taikinasta tulee
n. 15x20 cm levy. 

Paista 160-asteisessa uunissa n. 30
minuuttia. Anna levyn jäähtyä täysin ja
leikkaa se sitten terävällä veitsellä
palasiksi.
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AINESOSAT

3 banaania

2 kananmunaa

1,5 dl mantelijauhoja

1,5 dl (gluteenittomia) jauhoja

1 dl pekaani- tai saksan pähkinöitä

2 rkl voita/öljyä

1 pss kuivahiivaa

1 tl kanelia

OHJE

HERKULLINEN
BANAANI
LEIPÄ

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. 40
minuuttia.
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AINESOSAT

HUOM
Valmiissa suolaliemessä olevat kikherneet
ovat liian pehmeitä, käytä kuivia kikherneitä
ja liota ne. 

Halutessasi voit jättää kananmunan pois
taikinasta.

2,5 dl kuivia kikherneitä (Huom! Ei

suolaliemessä!)

1 punasipuli

2 rkl silputtua persiljaa

2 rkl silputtua basilikaa

2 valkosipulinkynttä

1 tl suolaa

½ tl pippuria

¾ dl (gluteenittomia) jauhoja

1 tl leivinjauhetta

3 rkl vettä

1 rkl oliiviöljyä

hieman vajaa uuninpellillinen

OHJE

HYVÄN TUULEN
YRTTILEIPÄ

Laita edellisenä iltana kikherneet veteen
likoamaan. 

Valuta kikherneet. Lisää kikherneet,
kuorittu ja viipaloitu sipuli, valkosipulit,
yrtit ja mausteet tehosekoittimeen ja
sekoita tasaiseksi massaksi. Siirrä
taikina puoleksi tunniksi jääkaappiin
jähmettymään.

Ota taikina jääkaapista ja lisää siihen
jauhot ja leivinjauhe, vesi, öljy ja
kananmuna ja sekoita tasaiseksi
taikinaksi.

Painele leipä ohueksi levyksi
uuninpellille leivinpaperin päälle ja
paista 200-asteisessa uunissa 25
minuuttia. Viipaloi palasiksi ja syö
suosikki leivänpäällistesi kanssa!
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AINESOSAT

100 g voita

2 porkkanaa

1 dl (gluteenittomia) jauhoja

1 dl kaurahiutaleita

½ tl leivinjauhetta

½ tl suolaa

100 g kylmäsavulohta

½ rs kirsikkatomaatteja

1 rkl silputtua purjoa

2 dl riisi- tai muuta

kasvimaitoa/kermaa

2 kananmunaa

Pohja

Täyte 

OHJE

RENTO
LOHIPIIRAKKA

Valmista ensin pohja. Kuori ja raasta
porkkanat. Sulata voita hieman
pehmeämmäksi ja sekoita
porkkanaraasteeseen. Sekoita myös
muut kuivat aineet porkkanaraasteen ja
voin kanssa.

Voitele piirakkavuoka ja taputtele taikina
kostutetuin käsin vuokaan. Paista 225-
asteisessa uunissa 10 minuuttia.

Ota piirakkavuoka pois uunista ja lisää
täyte. 

Viipaloi savulohi, puolita tomaatit ja
silppua purjo ja asettele pohjan päälle.
Riko kananmunat ja sekoita riisimaidon
kanssa. Kaada täytteen päälle.

Paista 200-asteisessa uunissa n. 25
minuuttia.
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AINESOSAT

1 banaani

1/2 avokado

1,5 dl omenamehua tai

(manteli)maitoa

1 cm pala inkivääriä

1 rkl pellavansiemeniä

1 rkl viherjauhetta

3-5 mintunlehteä

1 annos

OHJE

VAUHDIKAS
VIHERPIRTELÖ

Kuori banaani. Kuori avokado ja poista
kivi. Raasta inkivääri. 

Sekoita kaikki ainekset
tehosekoittimessa tai blenderissä
tasaiseksi massaksi.
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VINKKI
Lisää halutessasi juomaan

proteiinijauhetta.
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AINESOSAT

½ avokado

1 banaani tai 3 taatelia

2 dl keitettyä kukkakaalia tai ½

mango

1 kourallinen rukolaa tai 2 dl

pakastepinaattia

2 rkl auringonkukansiemeniä

2 dl (kasvi)maitoa

1 annos

OHJE

ELÄMÄNILOINEN
SMOOTHIEKULHO

Halkaise avokado ja poista kivi. Kaavi
avokado irti kuoresta lusikalla. Lisää
kaikki ainekset tehosekoittimeen ja
sekoita tasaiseksi massaksi.

Koristele halutessasi banaaniviipaleilla,
siemenillä ja taatelin palasilla.
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AINESOSAT

1 dl kaurahiutaleita

1 päärynä tai omena

1 rkl pellavansiemeniä

1,5 dl (kasvi)maitoa tai rahkaa

2 rkl (sokeritonta) omena- tai

päärynäsosetta

1 rkl pekaanipähkinöitä

1 tl kanelia

1 annos

OHJE

PIRTSAKKA

PÄÄRYNÄPUURO

Kuori päärynä ja leikkaa pieniksi
kuutioiksi. Pilko pähkinöitä pienemmiksi
paloiksi.

Sekoita kaikki ainekset ja anna tekeytyä
muutama tunti tai yön yli.
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AINESOSAT

1 avokado

2 rkl kaakaojauhetta

2 rkl hunajaa

4 rkl mantelimaitoa tai muuta

(kasvi)maitoa

2 rkl sulatettua tummaa suklaata

vadelmia (jätä muutama koristeluun)

1 annos

OHJE

SUKLAINEN
HERKKUVÄLIPALA

Kuori avokado ja poista kivi. Sulata
tumma suklaa vesihauteessa. 

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimella
tai blenderillä tasaiseksi massaksi.

Koristele annos vadelmilla.
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AINESOSAT

1 dl cashew-pähkinöitä

6 rkl sulatettua kaakaovoita

2 rkl kookosöljyä

1 sitruuna

6 pientä palloa

OHJE

RAIKKAAT

SITRUUNA

POMMIT

Liota cashewpähkinöitä puoli tuntia
kuumassa vedessä. Sulata kaakaovoi ja
kookosöljy vesihauteessa. 

Valuta pähkinät, raasta sitruunan kuori ja
purista mehu. Lisää kaikki ainekset
tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi
massaksi. 

Laita massa noin puoleksi tunniksi
pakastimeen, jotta se jähmettyy.
Muotoile sen jälkeen siitä pieniä palloja.
Säilytä jääkaapissa.
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AINESOSAT

1,5 dl taateleita

1 rkl hunajaa

1,5 dl kaurahiutaleita

½ dl (kaura-, riisi-, manteli)jauhoja

2 rkl voita/öljyä

2 rkl vettä

1 tl kanelia

8 pientä palloa

OHJE

MAKOISAT

KAURA

PALLOT

Liota taateleita puoli tuntia vedessä,
jotta ne hieman pehmenevät. Valuta vesi
pois ja laita taatelit hunajan kanssa
tehosekoittimeen. Sekoita tasaiseksi
massaksi. Lisää muut aineet ja sekoita
kaikki tasaiseksi taikinaksi.

Muotoile pieniä palloja. Säilytä
jääkaapissa.
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AINESOSAT

1 banaani

3-4 tl maapähkinä- tai mantelivoita

1 dl sulatettua tummaa suklaata

8 pientä palaa

OHJE

KIELEN VIEVÄT

BANAANI
HERKUT

Leikkaa banaanit ohuksi, n. ½ cm
viipaleiksi ja aseta puolet viipaleista
lautaselle leivinpaperin päälle. Lisää
ohut kerros maapähkinävoita jokaisen
viipaleen päälle. Laita sitten toinen
banaaniviipale kanneksi päälle. 

Laita banaanit jähmettymään
pakastimeen noin tunniksi. 

Sulata tumma suklaa vesihauteessa, ota
banaaniviipaleet pakastimesta ja kasta
niitä suklaaseen, niin että puolet
jokaisesta kerrosviipaleesta saa
kuorrutuksen. Laita viipaleet jääkaappiin
tai pakastimeen siksi aikaa, että suklaa
jähmettyy.

01

02

VINKKI
Pähkinättömään versioon jätä

maapähkinävoi pois, kokeile tahinia

tai auringonkukansiemenvoita. 
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AINESOSAT

3 kananmunaa

1 dl hunajaa

1/2 dl oliiviöljyä

3-4 pientä päärynää (n. 350g)

5 1/2 dl mantelijauhoa

1 tl kanelia

1 tl leivinjauhetta

1/2 tl suolaa

1 dl mantelilastuja (kakun

koristeluun)

n. 10 palaa

OHJE

MMMMMMANTELI-
KAKKU

Erota kananmunien keltuaiset ja
valkuaiset. Vatkaa valkuaiset kovaksi
vaahdoksi. Sekoita keltuaisten joukkoon
hunaja ja öljy ja raasta päärynät sekaan
kuorineen.

Lisää joukkoon loput kuivat aineet (pl.
mantelilastut) ja taittele lopuksi
varovaisesti sekaan valkuaisvaahto.

Kaada taikina voideltuun 22cm
irtopohjavuokaan (voit vuorata vuoan
myös leivinpaperilla). Ripottele päälle
mantelilastut.

Paista 160-asteisessa uunissa 1 tunti.
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AINESOSAT

4 rkl chiansiemeniä

4 dl kasvimaitoa/vettä

1 banaani

4 dl puolukoita

1 rkl hunajaa

2 annosta

OHJE

PIRISTÄVÄ
PUOLUKKAPUURO

Liota chiansiemeniä maidossa tai
vedessä, kunnes ne muuttuvat paksuksi
hyytelöksi (muutama tunti tai yön yli
jääkaapissa). 

Sekoita hyytelö, banaani, hunaja ja
puolukat tehosekoittimessa tasaiseksi
massaksi. 

Tarjoa (kasvi)maidon kanssa.
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