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HYVINVOINTISTARTTI
JATKO

Ateriaideat



Hyvinvointistartti jatko

Muis ta than  v ie lä  nämä annoskoko  oh jee t
ede l l i se l tä  kurss i l ta .  Kokoa  a te r ias i  nä i tä

neuvo ja  hyödyntäen !

Maistuvaa, värikästä, ravintorikasta ruokaa, sitä löydät seuraavilta
sivuilta!

Usein kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Niinpä tästä vihkosta
löydät annoskuvia, jotka antavat ideoita ja inspiraatiota maistuviin
arkiaterioihin. Kuvien avulla on helppo hahmottaa hyvä annoskoko ja
saat ideoita kokonaisten aterioiden muodostamiseen.

Ateriat on suunniteltu täyttämään päivittäinen energiantarve, kun syöt
aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä muutaman pienemmän välipalan.
Jos teet fyysistä työtä, liikut kurssin viikoittaisia treenikertoja
enemmän ja/tai tunnet, että olet nälkäinen päivän aikana, voit
kasvattaa hieman annoskokoja.

Voit myös korvata ja vaihdella kuvissa olevia ainesosia. Voit napata
lisukkeen yhdestä ja proteiinin lähteen toisesta ja muodostaa
mieleisiäsi aterioita. Moneen reseptiin, jossa on käytetty eläinproteiinia,
sopivat hyvin myös kasviproteiinit tofu, härkis, linssit, pavut tai
nyhtökaura.
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Ainesosat

1 banaani
2 rkl chiasiemeniä
1 dl mantelimaitoa (tai vettä)
1 rkl marjajauhetta
2 dl marjoja/hedelmiä

Muussaa banaani haarukalla. Kaada päälle
mantelimaito ja sekoita joukkoon chiasiemenet
ja marjajauhe. Anna turvota pari tuntia tai yön
yli jääkaapissa. Syö marjojen tai hedelmien
kanssa.

Lisäksi riisi- tai maissikakkuja, ilmakuivattua
kinkkua, kurkkua.

CHIAPUURO

CHIAPUURO

AAMUPALAT

Hyvinvointistartti jatko

Ainesosat

1 banaani
2 rkl chiasiemeniä
1 dl mantelimaitoa (tai vettä)
1 rkl maapähkinä- tai mantelivoita
2 dl marjoja/hedelmiä

Muussaa banaani haarukalla. Kaada päälle
mantelimaito ja sekoita joukkoon chiasiemenet.
Anna turvota pari tuntia tai yön yli jääkaapissa.
Syö marjojen tai hedelmien ja maapähkinävoin
kanssa kanssa.
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03 KVINOAPUURO

Ainesosat

1 dl kvinoaa
2 dl vettä
1 dl (manteli- tai riisi)maitoa
2 rkl pellavan- ja kurpitsansiemeniä
1 omena tai päärynä
1 tl kanelia
½ tl kardemummaa

Laita kvinoa kattilaan ja kaada päälle vettä sen
verran, että kvinoa peittyy. Kiehauta. Laske
lämpöä ja anna hautua n. 10 minuuttia välillä
sekoittaen. Raasta ¾ omenaa, jätä loput
tarjoiluun. Lisää raaste, mantelimaito, siemenet
ja mausteet kattilaan, sekoita ja anna hautua
vielä 5 minuuttia, kunnes ylimääräiset nesteet
ovat höyrystyneet. Pilko loppu omena puuron
päälle, lisää mantelimaitoa. Puuron päälle
sopivat hyvin myös marjat tai pari kuivattua
luumua.

AAMUPALAT

04 KAURAPUURO

Ainesosat

1 dl kaurahiutaleita
2,5 dl vettä, (manteli- tai kaura)maitoa
2 dl (pakaste)marjoja
1 kananmuna
suolaa

Kiehauta vesi tai maito, lisää suola ja
kaurahiutaleet. Hauduta miedolla lämmöllä n.
10 minuuttia tai pakkauksen ohjeen mukaan.
Lisää loppuvaiheessa marjat (voit lisätä ne
suoraan pakastimesta) ja sekoita. Riko
lopuksi puuroon kananmuna ja sekoita
muutama minuutti . Laita päälle lisää marjoja,
banaani,muita hedelmiä tai pähkinöitä mielesi
mukaan

.Lisukkeena pilkottuja kasviksia.
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05 MARJASMOOTHIE

Ainesosat

2 dl marjoja
1/2 avokado
3 taatelia tai 1 banaani
1 kourallinen salaatinlehtiä
2 rkl pellavansiemeniä
1 dl vettä
2 rk mysliä

Laita kaikki ainesosat tehosekoittimeen tai
blenderiin ja sekoita tasaiseksi. Ripottele päälle
mysliä.

Lisäksi: riisi- tai maissikakkuja, meetvurstia ja
kurkkua.

AAMUPALAT

06 VIHERSMOOTHIE

Ainesosat

1 dl (pakaste)pinaattia
1 kourallinen vihreää salaattia
½ avokado
1 banaani tai päärynä
1 dl (n. 100 g) maustamatonta tofua (tai
proteiinijauhetta tai maustamatonta rahkaa)
1 dl manteli , riisi- tai kauramaitoa
1 tl viherjauhetta

Sulata hieman pinaattia. Halkaise avokado ja
poista kivi. Kuori banaani. Sekoita kaikki
ainekset blenderissä tai tehosekoittimessa
tasaiseksi.

Lisäksi: siemennäkkäri, keittokinkkua ja
tomaattia.
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07 MUNAKAS

Ainesosat

2 kananmunaa
5 kirsikkatomaattia
½ sipuli

Kuori ja silppua sipuli . Puolita tomaatit. Kuullota
sipulia ja tomaatteja muutama minuutti pannulla
öljyssä. Riko kananmunat pannulle ja paista
miedolla lämmöllä kypsäksi.lisänä pilkottuja
kasviksia

AAMUPALAT

Ainesosat

1 prk (soija/kookos-)jogurtti
1 rkl pähkinöitä/siemeniä
1 dl marjoja

Lisäksi:

1 keitetty kananmuna
1 pala siemennäkkäriä
pilkottuja kasviksia

08 JOGURTTI
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09 AAMUPALALEIVÄT

Ainesosat

2 puolikasta kauraleipää
kinkkua/kalkkunaa/savukalaa
juustoa
½ avokado
paprikaa, porkkanaa, salaattia

AAMUPALAT

Ainesosat

1 l (kaura)maitoa
4 kananmunaa
2 omenaa/päärynää
5 dl (gluteenittomia) jauhoja'
4 rkl kaurahiutaleita
4 rkl voita/öljyä
2 rkl hunajaa
1 tl kardemummaa

Sekoita kauramaito ja kananmunat. Raasta
omenat ja sekoita taikinaan. Sekoita jauhot ja
kaurahiutaleet ja lisää vähitellen taikinaan.
Lisää sulatettu voi, hunaja ja kardemumma.
Kaada taikina leivinpaperoidulle uuninpellille
ja paista 200-asteisessa uunissa n. 40
minuuttia. 

Syö lisänä iso annos marjoja!

10 OMENAPANNARI
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01 SOSEKEITTO

Ainesosat

Valmista kasvissosekeittoa.

Lisää proteiinin lähteeksi purkki tonnikalaa,
lämminsavulohta, broilerinsuikaleita, kikherneitä,
tofua, härkistä tai soijarouhetta.

Lisukkeena pilkottuja kasviksia sekä
siemennäkkäri voilla.

PÄÄRUOAT

02 KANASALAATTI

Ainesosat

pala valmista, grillattua broileria
salaattia
kurkkua
tomaattia
nektariini
oliiviöljyä



Ainesosat

250 g broilerinsuikaleita
1 sipuli
2 dl punakaalia
2 dl kukkakaalia
2 dl (pakaste)pinaattia
1 pieni bataatti
1 valkosipulinkynsi
1/2 dl oliiviöljyä
2 rkl soijakastiketta
1 cm pala tuoretta inkivääriä

Valmista marinadi sekoittamalla öljy,
soijakastike, raastettu inkivääri ja pilkottu
valkosipulin kynsi. Sekoita broilerinsuikaleiden
kanssa ja anna maustua n. puoli tuntia.

Kuori ja kuutioi bataatti . Kiehauta vettä
kattilassa ja keitä kypsäksi.

Paista broilerinsuikaleet kypsiksi pannulla
öljyssä. Lisää ripaus suolaa ja pippuria.

Viipaloi punakaali ja pilko kukkakaali ja
hauduta pannulla pehmeiksi n. 10 minuuttia.
Lisää pakastepinaatti pannulle ja anna sulaa,
vähitellen sekoittaen. Kaada päälle loppu
marinadi ja anna hautua vielä muutama
minuutti .

Hyvinvointistartti jatko

03 BROILERIPAISTOS

PÄÄRUOAT
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04 KANANKOIVET

Ainesosat

2-4 broilerin koipipaloja
1 dl öljyä
1 sitruuna
1 tl paprikamaustetta
½ tl mustapippuria, suolaa

Sekoita öljy, sitruunan mehu ja mausteet.
Pyörittele broilerinkoivet marinadissa ja jätä
maustumaan pariksi tunniksi. Paista 200-
asteisessa uunissa n. 45 minuuttia tai kunnes
koivet ovat kypsät. 

Lisukkeena riisiä, uunissa paistettua brokkoliinia
ja salaattia.

PÄÄRUOAT

05 APPELSIINI-
BROILERI

Ainesosat (2 annosta)

250 g broilerin suikaleita
1 appelsiini
1 valkosipulinkynsi
1/2 dl öljyä
1 tl suolaa, pippuria, kuminansiemeniä

Tee ensin marinadi sekoittamalla mausteet,
appelsiinin mehu ja öljy broilerin suikaleiden
kanssa. Anna maustua jääkaapissa 1/2 – 1h.
Paista sitten suikaleet pannulla
kypsiksi.Lisukkeena annos riisiä (keitetty
kasvisliemessä) ja salaattia.
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06 LIHAMUREKE

Ainesosat (2 annosta)

200 g naudan jauhelihaa
1 sipuli
1 porkkana
2 rkl mantelijauhoja
1 kananmuna
1 dl vettä ripaus suolaa, valkopippuria ja
maustepippuria

Sekoita mantelijauhot veteen. Silppua sipuli ja
kuullota pannulla. Kuori ja raasta porkkana ja
lisää pannulle muutamaksi minuutiksi. Sammuta
hella ja anna kasvisten jäähtyä.Lisää
mantelijauhojen joukkoon jauheliha, kananmuna
ja mausteet sekä lopuksi sipuli ja porkkana.
Sekoita tasaiseksi. Muotoile taikinasta
pitkulainen pötkö ja laita voideltuun
uunivuokaan. Paista 200-asteisessa uunissa n. 50
minuuttia. Lisukkeina sekasalaattia, keitetty
peruna ja uunissa paahdettuja raitajuuren
viipaleita.

Kasvismurekkeen saat esim. kikherneistä!

PÄÄRUOAT

07 PIHVI JA
KUKKAKAALIRIISI

Ainesosat (2 annosta)

2 kpl naudan ulkofileepihvejä (à n. 150 g)
½ kukkakaali
1 kasviliemikuutio/fondi
1 valkosipulinkynsipippuria, suolaa

Kuori valkosipulin kynsi ja kuumenna sitä hetki
pannulla öljyssä. Lisää pihvit pannulle ja paista
kypsiksi (n. 3 min/puoli). Mausta suolalla ja
pippurilla.

Raasta kukkakaali karkeaksi raasteeksi ja
kiehauta kattilassa kasvisliemessä n. 5 min. Jos
haluat, paahda kukkakaalia vielä muutama
minuutti pannulla öljyssä, jotta se saa lisää
makua. Lisää ripaus pippuria.

Lisukkeena vihersalaatti .



Ainesosat

250 g porsaansuikaleita
½ dl oliiviöljyä
2 rkl soijakastiketta
suolaa, pippuria

½ parsakaali 
2 porkkanaa
100 g (riisi)nuudeleita
1 valkosipulinkynsi1 kasvisliemikuutio/fondi

Sekoita öljy, soijakastike ja ripaus suolaa ja
pippuria. Pyöritä porsaansuikaleet marinadissa
ja anna marinoitua vähintään tunti. Paista sitten
suikaleet pannulla murskatun valkosipulin
kanssa.Leikkaa parsakaalinnuput pienemmiksi
suupaloiksi. Kuori ja viipaloi porkkanat. Kiehauta
kattilassa vettä, lisää kasvisliemikuutio ja
kasvikset ja keitä n. viisi minuuttia, kunnes ne
pehmenevät hieman. Keitä myös riisinuudelit
pakkauksen ohjeen mukaan (n. 2-3 min). Valuta
vesi kasviksista ja nuudeleista ja lisää pannulle
porsaansuikaleiden kanssa. Sekoita.
Lisukkeena salaatinlehtiä ja tomaattia.

Ainesosat

100 g naudan jauhelihaa
1 pieni kesäkurpitsa
1 sipulisuolaa, pippuria, yrttimaustetta

Kuori ja silppua sipuli . Kuullota pannulla öljyssä.
Pilko kesäkurpitsa pieniksi paloiksi ja lisää
pannulle. Lisää jauheliha pannulle ja paista
kypsäksi. Mausta. Lisänä salaattia, kurkkua,
tomaattia ja paprikaa.

Kasvispaistokseen voit laittaa valkopapuja,
linssejä tai härkistä.

Hyvinvointistartti jatko

08 POSSUA JA
NUUDELIT

PÄÄRUOAT

09 JAUHELIHA-
PAISTOS
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10 NYHTÖPOSSU

Ainesosat (2 annosta)

1 pkt valmista nyhtöpossua (pulled pork) 
1 iso kesäkurpitsa
2 porkkanaa
¼ pieni kukkakaalibasilikaa, korianteria tai
muuta yrttimaustetta

Valmista nyhtöpossu pakkauksen ohjeen
mukaan.Viipaloi kesäkurpitsa, kuoritut
porkkanat ja kukkakaali . Laita viipaleet
uuninpellille leivinpaperin päälle. Kaada päälle
loraus oliiviöljyä ja levitä tasaisesti viipaleiden
päälle. Ripottele päälle yrttimaustetta. Paista
200-asteisessa uunissa n. 30 minuuttia.

PÄÄRUOAT

11 SAKSANHIRVI

Ainesosat 

1 annos saksanhirveä (pakaste)
½ bataatti
1 punajuuri
oreganoa, suolaa

Paista saksanhirveä pannulla pussin ohjeen
mukaan.Kuori ja viipaloi bataatti ja punajuuri.
Lado viipaleet uuninpellille leivinpaperin päälle.
Kaada päälle loraus oliiviöljyä ja levitä
tasaisesti viipaleiden päälle. Ripottele päälle
suolaa ja oreganoa. Paista 200-asteisessa
uunissa n. 40 minuuttia, käännä viipaleet
paistoajan puolivälissä. Lisukkeena salaattia,
tomaattia, kurkkua, paprikaa ja parsakaalia.

Kasvisversiossa paista proteiiniksi soijarouhetta
tomaattikastikkeessa!



Ainesosat (n. 25 lihapullaa)

400 g jauhelihaa
1,5 dl kauramaitoa
1 dl kaurahiutaleita/gluteenittomia
jauhoja/korppujauhoja
1 kananmuna
2 porkkanaa
1 sipuli
5 aurinkokuivattua tomaatti
asuolaa, pippuria, oreganoa
1 punajuuri
1 iso kesäkurpitsa
2 porkkanaa
1 paprika
4 tomaattia

Kuori sipuli ja porkkanat. Silppua sipuli ja raasta
porkkanat. Kuullota molempia pannulla muutama
minuutti , jotta ne pehmenevät hieman. Kaada
kauramaito kulhoon, lisää kananmuna ja jauhot
ja anna turvota 10 minuuttia. Pilko
aurinkokuivatut tomaatit. Lisää jauheliha,
aurinkokuivatut tomaatit ja mausteet maidon
sekaan. Sekoita ja pyörittele pieniä lihapullia.
Asettele uuninpellille leivinpaperin päälle ja
paista 200-asteisessa uunissa n. 30
minuuttia.Valmista uunikasvikset. Kuori
punajuuri ja porkkanat. Viipaloi kaikki kasvikset
ja asettele uuninpellille leivinpaperin päälle.
Paista 220-asteisessa uunissa n. 15 minuuttia.

Hyvinvointistartti jatko

12 LIHAPULLAT JA
UUNIKASVIKSET

PÄÄRUOAT
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13 LOHISALAATTI

Ainesosat 

100 g (kirjo)lohta tai lämminsavulohta  
1 isoa kourallinen tummanvihreää salaattia
1 punajuuri
1 dl ruusukaalia
½ dl kvinoaa  
1 rkl balsamiviinietikkaa  
½ dl saksanpähkinöitä 
suolaa, pippuria, timjamia

Kypsennä lohi pannulla tai uunissa. Mausta
suolalla, pippurilla ja timjamilla. Huuhtele
kvinoa. Kiehauta 1 dl vettä, lisää joukkoon ripaus
suolaa ja kvinoa. Anna kiehua matalalla
lämmöllä n. 10 minuuttia. Keitä myös punajuuri
kypsäksi (n. 15-20 minuuttia) toisessa
kattilassa.Puolita ruusukaalit ja paista pannulla
öljyssä n. 5 minuuttia, kunnes ne saavat hieman
väriä. Pirskottele päälle viinietikkaa. Ota
ruusukaalit pois pannulta, lisää saksanpähkinät
ja paahda parin minuutin ajan. Kokoa salaatti
lautaselle.

PÄÄRUOAT

14 PIPPURIMAKRILLI

Ainesosat 

pala pippurimakrillia
keitettyä kvinoaa
mausteena basilikaa
kasviksia



Ainesosat 

1 prk tonnikalaa
1/2 avokado
1/2 punasipuli
1 kourallinen lehtisalaattia
10 cm pätkä kurkkua (tai 1/2 maustekurkku)
(halutessasi lisää 1 keitetty peruna)
1 rkl silputtua persiljaa
1 rkl oliiviöljyä
1 rkl sitruunan mehua
ripaus suolaa ja pippuria

Halkaise avokado, poista kivi ja irrota
hedelmäliha lusikan avulla. Kuori ja silppua
sipuli , silppua persilja ja leikkaa kurkku paloiksi.

Muussaa avokado haarukalla ja sekoita joukkoon
muut ainesosat.

Hyvinvointistartti jatko

15 LOHILAUTANEN

Ainesosat 

pala uunissa paistettua lohta (tai
lämminsavulohta), 
päällä siemeniä ja sweet & sour -kastiketta
salaatti
uunissa paistettuja perunaviipaleita

PÄÄRUOAT

16 TONNIKALA-
AVOKADO SALAATTI
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17 TONNIKALASALAATTI

Ainesosat

1 prk tonnikalaa
1 keitetty kananmuna salaatinlehtiä
paprikaa
kurkkua
nektariini
2 rkl siemeniä/pähkinöitä/oliiviöljyä

PÄÄRUOAT

18 TÄYTETTY
PAPRIKA

Ainesosat 

1 paprika
1 prk tonnikalaa
2 rkl tomaattimurskaa tai punaista pestoa tai
punaista currytahnaa
1 rkl kapriksiasalaattia

Halkaise paprika pituussuunnassa ja poista
siemenet. Sekoita tonnikalaa, tomaattimurska ja
kaprikset. Lisää täyte paprikan puolikkaille.
Tarjoile salaatin kanssa.

Paprikan täytteeksi sopii myös
tomaattimurskalla maustettu jauheliha, härkis
tai soijarouhe.



Ainesosat 

100 g pehmeää tofua
1 rkl tomaattipyreetä
1 rkl soijakastiketta
½ dl oliviöljyä
½ tl basilikaa, suolaa ja pippuria
½ paprik
a1 dl parsakaalia
½ kesäkurpitsa
1 rkl pinjansiemeniä/cashew-pähkinöitä

Pilko tofu suupaloiksi. Valmista marinadi
sekoittamalla tomaattipyree, soijakastike, öljy ja
mausteet tofupalojen kanssa. Anna marinoitua
vähintään tunti. Paista tofua pannulla n. 10
minuuttia, niin että sen pinta ruskistuu ja
rapeutuu.Pilko kasvikset ja hauduta toisella
pannulla öljyssä, kunnes ne pehmenevät. Lisää
pannulle n. ½ dl vettä ja anna hautua. Lisää
halutessasi loraus soijakastiketta. Lisää
siemenet paistoajan loppupuolella. Lisää
paistettu tofu.

Hyvinvointistartti jatko

19 KALAPIHVIT

Ainesosat

2 kpl valmiita kalapihvejä tai valmista itse
(resepti Hyvinvointistartin reseptivihkossa).

Lisukkeena salaatinlehtiä, parsakaalia, tomaattia
ja kurkkua.

PÄÄRUOAT

20 TOFUPAISTOS



Hyvinvointistartti jatko

21 MUNAKAS

Ainesosat

2 kananmunaa
1 prk tonnikalaa
½ punainen paprika
½ sipuli

Kuori ja silppua sipuli . Kuullota pari minuuttia
pannulla öljyssä. Viipaloi paprika ja lisää
pannulle. Lisää tonnikala ja riko joukkoon
kananmunat. Sekoita ja anna hyytyä miedolla
lämmöllä.Lisukkeena salaattia, tomaattia ja
vihreitä papuja.

PÄÄRUOAT

22 KIKHERNE-
SALAATTI

Ainesosat 

1 prk valmiita kikherneitä
1 punasipuli
rukolaa
kurkkua
tomaattia

Kuori ja viipaloi sipuli . Kuullota pannulla öljyssä
muutama minuutti . Lisää pannulle valutetut
kikherneet ja paista n. viisi minuuttia, kunnes ne
saavat hieman väriä.Tee salaatti rukolasta,
kurkusta ja tomaatista.
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23 LINSSIMOUSSAKA

Ainesosat (3 annosta)

1 porkkana
1 varsisellerin varsi
1 sipuli
1,5 dl punaisia linssejä
1 prk tomaattimurskaa
1 iso munakoiso
1 rkl tomaattipyreetä
5 kpl aurinkokuivattuja tomaatteja
1 tl basilikaa, mustapippuria, suolaa
(halutessasi 1 dl juustoraastetta)
4 dl (kaura- tai riisi)maitoa
1 dl (riisi- tai muita gluteenittomia) jauhoja
2 rkl öljyä½ 
tl muskottipähkinää, suolaa, pippuria

PÄÄRUOAT

Viipaloi munakoiso ohuiksi
viipaleiksi. Asettele viipaleet
uuninpellille leivinpaperin päälle ja
paista 200-asteisessa uunissa 25
minuuttia.

Kuori ja pilko sipuli ja porkkana,
pilko sellerin varsi. Kuullota pannulla
öljyssä n. 5 minuuttia, jotta ne
pehmenevät. Lisää tomaattipyree ja
mausteet ja sekoita. Lisää
tomaattimurska, täytä
tomaattimurskapurkki vedellä ja
lisää pannulle. Lisää huuhdotut
linssit, pilkotut aurinkokuivatut
tomaattit, laske lämpötilaa ja anna
hautua, kunnes linssit ovat kypsiä, n.
10-15 minuuttia. Lisää vettä, jos
kastike kuivuu liikaa. Maista ja
mausta lisää tarvittaessa.

Valmista valkokastike. Kiehauta
maito, lisää joukkoon öljy ja sekoita.
Lisää jauhot vähitellen sekoittaen ja
jatka sekoittamista, kunnes kastike
paksuuntuu. Mausta
muskottipähkinällä, suolalla ja
pippurilla.

Laita n. 15 x 20 cm uunivuoan
pohjalle linssikastiketta ja päälle
kerros valkokastiketta. Laita
kerrosten väliin halutessasi hieman
juustoraastetta. Lado päälle puolet
munakoisoviipaleista. Toista näin
vielä toinen kerros. Laita
päällimmäiseksi kerros
linssikastiketta ja valkokastiketta.

Paista 175-asteisessa uunissa 15-20
minuuttia.



Ainesosat (2 annosta)

250 g härkistä
2 porkkanaa
1 prk tomaattimurskaa
1 sipuli
1 valkosipulinkynsi
1 kasvisliemikuutio
1 tl basilikaa
½ tl pippuria

Kuori ja raasta porkkanat. Kuori ja silppua
sipulit.Kuullota sipulia ja valkosipulia pannulla
öljyssä muutama minuutti . Lisää porkkanaraaste,
tomaattimurska ja 1 dl vettä sekä
kasvisliemikuutio. Anna hautua viisi minuuttia.
Lisää sitten härkis kastikkeeseen ja kypsennä
vielä pari minuuttia. Mausta.Keitä spaghettia
paketin ohjeen mukaan.Lisukkeena raikasta
salaattia.

Hyvinvointistartti jatko

24 HUMMUSTORTILLA

Ainesosat 

1 täysjyvä/gluteeniton tortilla
1/2 dl hummusta
1/3 paprika
1 kourallinen salaatinlehtiä
2 rkl vuohenjuustoa

Lämmitä tortilla pakkauksen ohjeen mukaan.
Voitele se hummuksella, laita päälle viipaloitu
paprika, salaattia ja vuohenjuustoa. Kääri
rullalle.

Lisänä annos salaattia.

PÄÄRUOAT

25 HÄRKISSPAGHETTI



Hyvinvointistartti jatko

VÄLIPALAT

Savulohi, mandariini, kurkku
ja persiljaa

Kuivatut omenat, manteli ja
mulperimarja

Siemennäkkäriä, marjoja ja
hedelmiä

Proteiinipatukka ja hedelmä

Smoothie ja pähkinöitäSmoothie, pähkinöitä ja
vihanneksia



Hyvinvointistartti jatko

VÄLIPALAT

pilkotut vihannekset
(porkkana, kukkakaali,
parsakaali, paprika, selleri) ja
hummus
hedelmät ja marjat
avokado
pähkinät ja mantelit
smoothiet
riisikakut ja kokolihaleikkele
keitetyt kananmunat
pala tummaa tai raakasuklaata
lisäaineettomat
välipalapatukat
lusikallinen makeuttamatonta
maapähkinävoita ja
omenaviipaleet
kuivatut marjat ja hedelmät
(vältä lisättyä sokeria)
välipala voi myös olla hieman
pienempi ateria tai ohje
aamupalojen joukosta
juomaksi kookosvesi

LISÄÄ IDEOITA :

Hedelmälautanen

Kinkkua ja
cantaloupemelonia

Kanamuna ja vihanneksia


