
KUKOISTAVAN OLON RESEPTIT
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Kukoistavat vaihdevuodet @Elisa Mattila

Aamiaiset
Kaikista aamupalaresepteistä tulee yksi annos.

Luumusmoothie 
	� 100 g kuivattuja luumuja

	� 2 dl mustikoita

	� 2 dl mantelimaitoa

	� 2 rkl seesaminsiemeniä

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 

tehosekoittimella ja nautiskele!

Vihreä smoothie 
	� 1 kourallinen salaatinlehtiä

	� pieni kourallinen persiljaa

	� 1 banaani

	� 1/2 avokado

	� 1 kiivi

	� 1 rkl auringonkukansiemeniä

	� 2 dl vettä, vihreää teetä tai kookosvettä

Kuori avokado ja poista kivi. Kuori kiivi. 

Sekoita kaikki ainekset blenderissä.

Tuorepuuro siemenistä 
	� 1 banaani

	� 1 iso päärynä

	� 2 rkl erilaisia siemeniä (esim. pellavan-, 
auringonkukan-, kurpitsan- ja/
tai seesaminsiemeniä)

	� lisää halutessasi tilkka nestettä (esim. 
vettä, kookos- tai mantelimaitoa)

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi massaksi 

tehosekoittimella tai blenderillä. Nauti marjojen, 

hedelmien tai kuivattujen hedelmien kera.

Muista, että siemenien kuidut sitovat nestettä 

itseensä, joten nauti niitä aina veden kanssa!

Kvinoatuorepuuro 
	� 1/2 dl (gluteenittomia) kaurahiutaleita

	� ½ dl kvinoahiutaleita

	� 1/2 dl kookoslastuja

	� ½ tl kurkumaa

	� ½ tl kanelia

	� ½ tl vaniljaa

	� 1,5 dl kookos-, manteli- tai riisimaitoa

	� ½ dl appelsiinimehua

Sekoita kaikki ainekset kulhossa ja laita jääkaappiin 

tekeytymään vähintään kahdeksi tunniksi tai yön yli.

Tarjoile pähkinöiden ja hunajan, hedelmien, marjojen 

tai kuivattujen hedelmien ja mantelivoin kanssa.

Huom! Jos sinulla on kvinoan siemeniä, 

keitä ne ennen käyttöä, anna jäähtyä ja 

käytä tuorepuurossa hiutaleiden tapaan.
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Kaura/tattaripuuro 
	� 2 dl vettä

	� 1,5 dl tattari- tai kaurahiutaleita

	� 1 rkl chiasiemeniä

	� 1 dl mantelimaitoa (tai vettä tai 
muuta kasvimaitoa)

	� suolaa, kanelia

Kiehauta vesi ja kaada sekaan hiutaleet. Keitä 

viisi minuuttia välillä sekoittaen. Lisää sitten 

chiasiemenet, mantelimaito ja mausteet. Laske 

lämpötilaa ja anna hautua vielä muutama minuutti. 

Lisää päälle reilu annos mustikoita tai muita 

marjoja, kanelia, hunajaa ja mantelimaitoa.

Chiapuuro 
	� 1/2 dl chiasiemeniä

	� 2 dl vettä tai mantelimaitoa

	� 2 dl vadelmia

	� 2 rkl mantelilastuja

	� 1 tl (raaka)kaakaojauhetta

Sekoita chiasiemenet, osa mantelilastuista ja 

kaakaojauhe mantelimaitoon. Anna tekeytyä 

jääkaapissa yön yli tai vähintään pari tuntia. Tarjoile 

vadelmien ja loppujen mantelilastujen kanssa.

Munakas 
	� 2 kananmunaa

	� ½ punasipuli

	� 1 tomaatti

	� 1 kourallinen pinaattia (tuore tai pakaste)

	� 1 dl kinkkua, tonnikalaa, savulohta, 
siitakesieniä tai kanttarelleja

	� ripaus suolaa

Kuori ja pilko sipuli ja kuullota pannulla pari 

minuuttia. Pilko tomaatti ja lisää pannulle pinaatin 

ja muiden täytteiden kanssa kanssa. Sekoita. 

Riko kananmunat kulhoon ja vatkaa niiden 

rakenne rikki. Kaada pannulle, sekoita täytteen 

kanssa ja kypsennä muutama minuutti, kunnes 

kananmunat hyytyvät. Mausta suolalla.
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Pääruoat
Salaatit
Kaikista salaateista tulee kaksi annosta.

Broilerisalaatti 
	� 250g broilerinsuikaleita

	� 2,5 dl kirsikkatomaatteja

	� 2 kourallista pinaattia/rukolaa

	� 2 rkl siemensekoitusta

	� 1 tl (tuoretta) oreganoa

	� suolaa, pippuria

Kypsennä broilerinsuikaleet pannulla öljyssä. 

Mausta suolalla, pippurilla ja oreganolla. 

Puolita kirsikkatomaatit ja lisää ne yhdessä 

pinaatin kanssa kypsennyksen loppupuolella 

pannulle. Lisää myös siemenet ja sekoita.

Parsakaalisalaatti 

Salaatti

	� 3 dl hienonnettua parsakaalia

	� 3 dl tummanvihreää salaattia

	� 1 dl hienonnettua persiljaa

	� 1 dl hienonnettua punasipulia

	� 10 cm pätkä kurkkua

	� 1 rkl auringonkukansiemeniä

	� 1 rkl kurpitsansiemeniä

	� 1 rkl seesaminsiemeniä

Kastike

	� 1 dl oliiviöljyä

	� 1 rkl omenaviinietikkaa

	� 1 rkl Dijon-sinappia

	� 1/2 sitruunan mehu

	� ripaus suolaa

Hienonna parsakaalinnuput. Kuori ja silppua 

sipuli. Paloittele kurkku. Sekoita kaikki ainekset. 

Valmista kastike ja sekoita se salaattiin.



5

Kukoistavat vaihdevuodet @Elisa Mattila

Lohisalaatti 
	� 250 g (kirjo)lohta

	� 2 isoa kourallista tummanvihreää salaattia

	� 1 iso punajuuri

	� 2 dl ruusukaalia

	� 1 dl kvinoaa

	� 1 rkl balsamiviinietikkaa

	� 1,5 dl saksanpähkinöitä (n. 15 kpl)

	� suolaa, pippuria, timjamia

Kypsennä lohi pannulla tai uunissa. Mausta 

suolalla, pippurilla ja timjamilla. Huuhtele kvinoa. 

Kiehauta 2 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 laakealle lautaselle.

Kalasalaatti 
	� 200g ahventa, (savu)makrillia, (savu)

silakkaa tai sardiineja

	� 2 kananmunaa

	� 2 kourallista tummanvihreää salaattia

	� 2 tomaattia

	� 1 paprika

	� 3 rkl seesaminsiemeniä

	� suolaa, pippuria, sitruunaa

Kypsennä kala pannulla (jollet käytä 

savukalaa). Mausta suolalla, 

pippurilla ja ripauksella sitruunan 

mehua. Keitä kananmunat, 

sitten kuori ja puolita ne. 

Pilko tomaatti ja paprika.

Kokoa salaatti ja ripottele 

päälle seesaminsiemeniä.

Kikhernesalaatti 
	� 1 tlk kikherneitä (n. 240g)

	� 1 kourallinen lehtikaalia

	� 1 kourallinen parsakaalia

	� 2 rkl kurpitsansiemeniä

	� 2 rkl manteleita

	� 1 punasipuli

	� 1 iso bataatti

Revi lehtikaali suupaloiksi, pilko parsakaali pieniksi 

nupuiksi. Kiehauta molempia n. 5 minuuttia. 

Kuori ja silppua sipuli ja paahda pannulla öljyssä, 

kunnes sipuli pehmenee. Paahda myös siemeniä 

ja manteleita pannulla parin minuutin ajan. Kuori, 

pilko ja keitä bataatti kypsäksi 

kattilassa n. 15-20 minuuttia.

Kokoa salaatti. Ripottele 

päälle mustapippuria 

ja luraus öljyä.
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Keitot
Kaikista keitoista kaksi annosta.

Gulassikeitto 
	� 1 sipuli

	� 1 valkosipulinkynsi

	� 150 g naudan paistisuikaleita

	� 1 paprika

	� 2 porkkanaa

	� 1/2 (n. 250g) pieni lanttu

	� 1 prk (400 g) tomaattimurskaa

	� 1 laakerinlehti

	� mustapippuria, timjamia

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 ½ 

litraa 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 laakerinlehti.

Punainen jauhelihasoppa 
	� 250 g jauhelihaa

	� 1 iso punajuuri

	� 2 porkkanaa

	� 2 dl suikaloitua keräkaalia

	� 1 sipuli

	� 5 dl vettä

	� 1 kasvisliemikuutio

	� 3 rkl balsamiviinietikkaa

	� 1 maustekurkku

	� 1 dl tuoretta persiljaa

	� suolaa, pippuria

Kuori ja raasta punajuuri 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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Kanakeitto 
	� 200 g broilerinsuikaleita tai kalkkunaa

	� 1 dl punaisia linssejä

	� ½ sipuli

	� 2,5 dl suikaloitua valkokaalia

	� 1 sellerin varsi

	� 3 porkkanaa

	� 1 valkosipulin kynsi

	� 1 kasvisliemikuutio

	� ½ tl kurkumaa, suolaa

Kuori ja silppua sipuli ja valkosipuli. Paahda hetki 

kattilan pohjalla öljyssä. Pilko selleri ja porkkana. Lisää 

kattilaan ja paista miedolla lämmölli 5 minuuttia.

Suikaloi kaali ja lisää kattilaan. Anna vielä paistua pari 

minuuttia. Lisää kattilaan vettä niin, että kasvikset 

peittyvät. Lisää halutessasi kasvisliemikuutio 

tai korvaa osa vedestä kasvisliemellä. Anna 

kiehua miedolla lämmöllä 10 minuuttia.

Lisää linssit ja keitä vielä n. 10 minuuttia, 

kunnes linssit kypsiä ja kasvikset pehmeitä.

Paista sillä välin broileri ja mausta kurkumalla 

ja suolalla. Lisää lopuksi kattilaan ja sekoita.

Tomaatti-linssikeitto 
	� 4 tomaattia

	� 2 dl punaisia linssejä

	� 2,5 dl tomaattimurskaa

	� 0,5 dl vettä

	� tuoretta korianteria

	� 1 kasvisliemikuutio

Pilko tomaatit ja kuullota pari minuuttia kattilan 

pohjalla. Lisää joukkoon tomaattimurska, 

linssit ja vesi. Anna hautua 10 minuuttia 

kannen alla. Mausta korianterilla ja 

kasvisliemikuutiolla, lisää halutessasi suolaa.
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Liha/kasvisruoat
Kaikista resepteistä tulee kaksi annosta.

Salvia-sitruunakana 
	� 200 g broilerinsuikaleita

	� 1 dl mantelijauhoja

	� 1 sitruuna

	� n. 10 kpl tuoreita salvian lehtiä

	� öljyä, suolaa, pippuria

Laita broilerinsuikaleet pieneen pussiin jauhojen 

ja suolan kanssa. Heiluttele pussia niin, että palat 

jauhoittuvat. Varistele ylimääräinen jauho pois.

Purista sitruunasta mehu. Hienonna salvianlehdet 

tehosekoittimessa yhdessä sitruunamehun kanssa.

Lämmitä pannulla kaksi lusikallista oliiviöljyä, 

lisää pannulle kananpalat ja anna ruskistua 

muutama minuutti. Lisää joukkoon salvia-

sitruunamehu ja anna hautua kunnes kastike 

paksuuntuu. Mausta suolalla ja pippurilla.

Kanarisotto 
	� 200 g broilerisuikaleita

	� 3 dl vettä

	� 1 dl riisiä

	� 1 liemikuutio

	� 1 sipuli

	� 1 paprika

	� 1 kesäkurpitsa

	� ½ kiinankaali

	� 2 rkl soijakastiketta

	� suolaa, pippuria, basilikaa

Kiehauta vesi kattilassa. Lisää joukkoon liemikuutio 

ja riisi. Keitä kypsäksi. Säästä ylimääräinen keitinvesi.

Ruskista broilerit kypsiksi pannulla. Mausta 

suolalla, pippurilla ja basilikalla.

Kuori ja silppua sipuli, viipaloi paprika ja kesäkurpitsa. 

Ota broilerit pois pannulta ja lisää kasvikset tilalle. 

Kaada hieman riisien keitinvettä kasvisten päälle ja 

anna hautua n. 10 minuuttia, kunnes ne pehmenevät.

Suikaloi kiinankaali ja lisää pannulle. Lisää 

lopuksi soijakastike, riisi ja broilerit ja sekoita.
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Kinkku- tai linssicurry 
	� 200 g kinkkua tai 2 dl linssejä

	� 1 sipuli

	� 1 valkosipulinkynsi

	� 1 prk (400g) tomaattimurskaa

	� 2 dl kookos- tai kaurakermaa

	� ½ paprika

	� 2 porkkanaa

	� 2 dl kukkakaalia

	� 2–3 rkl punaista currytahnaa

	� 1 dl persiljaa

	� pippuria

Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipuli. Kuullota 

sipuleita pannulla öljyssä. Pilko muut kasvikset 

ja lisää pannulle. Paista pari minuuttia.

Lisää tomaattimurska ja kookoskerma. Mausta 

currytahnalla ja suolalla. Anna hautua n. 10 minuuttia.

Kuutioi kinkku ja hienonna persilja. Sekoita 

ne lopuksi kastikkeeseen. Tarkista maku 

ja mausta tarvittaessa suolalla.

Tarjoile riisin kanssa.

Täytetyt kinkku-kesäkurpitsat 
	� 1 iso kesäkurpitsa

	� 150 g kinkkusuikaleita

	� 1 kananmuna

	� 1 tomaatti

	� 2 rkl persiljaa

	� 1 suolakurkku

	� mustapippuria

Halkaise kesäkurpitsat pitkittäin ja 

koverra lusikalla siemenet pois.

Pilko tomaatti ja suolakurkku ja sekoita 

kinkkusuikaleiden kanssa. Mausta persiljalla 

ja mustapippurilla. Aseta kesäkurpitsat 

uunivuokaan ja lisää päälle täyte.

Riko kananmunan ja vatkaa sen rakenne rikki. 

Kaada kananmuna tasaisesti kummankin 

kesäkurpitsanpuolikkaan päälle.

Kypsennä 200-asteisessa uunissa noin 25 minuuttia.

Täytetyt paprikat 
	� 2 paprikaa

	� 150 g (broilerin)jauhelihaa

	� 2 dl tomaattimurskaa

	� 1 omena

	� tuoretta basilikaa, suolaa, pippuria

Paista jauheliha pannulla kypsäksi. Mausta 

suolalla, pippurilla ja tuoreella basilikalla. 

Kaada joukkoon tomaattimurska.

Pilko omena pieniksi kuutioiksi ja lisää kuutiot 

jauhelihan joukkoon aivan paistovaiheen lopussa.

Leikkaa paprikoista “hattu” pois ja poista 

siemenet. Asettele paprikat 

uunivuokaan ja täytä 

jauhelihasekoituksella. 

Laita “hattu” päälle. 

Paista 200-asteisessa 

uunissa n. 30 

minuuttia.
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Lohikiusaus 
	� 2 perunaa

	� 1 sipuli (tai 2 dl peruna-sipulisekoitusta)

	� 200 g lohta (nahaton)

	� 2 porkkanaa

	� 2 dl kukkakaalia

	� 2 dl parsakaalia

	� 3 dl kaurakermaa, riisimaitoa tai kermaa

	� suolaa, mustapippuria

Kuori ja viipaloi perunat. Kuori ja pilko sipuli 

ja porkkana. Leikkaa kukkakaali ja parsakaali 

pieniksi paloiksi. Viipaloi lohi suupaloiksi.

Asettele ensin puolet perunaviipaleista 

uunivuoan pohjalle, lisää sitten puolet kasviksista 

ja lohesta. Mausta suolalla ja pippurilla. Laita 

päälle toinen kerros perunoita, kasviksia ja lohta. 

Mausta. Kaada lopuksi vuokaan kaurakerma.

Paista 200-asteisessa uunissa noin tunti. 

Jos kasvikset tummuvat liikaa, peitä 

ruoka paistoajan loppuvaiheessa.

Kalapihvit 
	� 200 g lohta tai muuta kalaa

	� 1/2 punasipuli

	� 1/2 paprika

	� ½ pieni kesäkurpitsa

	� 1 kananmuna

	� 1 rkl perunajauhoja

	� suolaa, valkopippuria, tilliä

Kuori ja silppua sipuli. Paloittele paprika 

pieniksi paloiksi. Puolita kesäkurpitsa ja poista 

keskeltä siemenosa lusikalla kovertaen. Raasta 

kesäkurpitsa ja purista siitä talouspaperin tai 

keittiöpyyhkeen avulla ylimääräinen neste pois.

Pilko lohi pieniksi paloiksi. Sekoita kala ja kasvikset 

kulhossa. Lisää perunajauho ja mausteet. Riko 

joukkoon kananmuna ja sekoita hyvin.

Muotoile taikinasta pieniä pihvejä ja paista 

joko matalassa lämpötilassa pannulla 

öljyssä tai laita uuninpellille ja paista 

200-asteisessa uunissa n. 10-15 minuuttia.

Huom! Saat kasvispihvejä, kun jätät kalan 

pois ja lisäät joukkoon kukkakaalia.

Papupasta 
	� 1 prk (n. 250g) valkoisia papuja

	� 3 rkl tomaattipyreetä

	� 1 sipuli

	� 2 valkosipulinkynttä

	� 1 prk tomaattimurskaa

	� 1 kasvisliemikuutio

	� oreganoa, suolaa, pippuria

	� n. 140 g (n. 1d/ruokailija) kikhernepastaa, 
gluteenitonta pastaa, täysjyväpastaa 
tai kesäkurpitsaa nauhoina

Keitä pasta.

Kuori ja silppua sipuli ja valkosipuli. Kuullota 

hetki pannulla öljyssä ja tomaattipyreessä. 

Lisää tomaattimurska ja murenna joukkoon 

liemikuutio. Anna kastikkeen kiehua 10 minuuttia.

Huuhtele pavut siivilässä kylmällä vedellä ja 

lisää ne sitten kastikkeeseen. Mausta oreganolla, 

suolalla ja pippurilla. Keitä vielä hetki.

Kaada kypsä pasta pannulle ja sekoita.
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Kikhernepyörykät 
	� 5 dl liotettuja kikherneitä

	� ½ sipuli

	� 1 valkosipulinkynsi

	� ½ nippua tuoretta persiljaa

	� ½ nippua tuoretta korianteria

	� 1 rkl perunajauhoja

	� 1 tl suolaa

	� 2 tl juustokuminaa

	� ⅓ tl cayennepippuria

	� hieman mustapippuria

	� 1 tl ruokasoodaa

Mittaa kaikki ainekset ruokasoodaa lukuun 

ottamatta tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi, 

karkeaksi massaksi. Massan ei tarvitse olla täysin 

sileää, vaan saa sisältää myös pieniä sattumia.

Laita taikina jääkaappiin vetäytymään 1-2 

tunniksi. Sekoita ruokasooda 2 rkl vettä ja sekoita 

soodavesi vetäytymisen jälkeen taikinaan.

Pyörittele taikinasta pyöryköitä. Voitele pyörykät 

öljyllä ja kypsennä 200-asteisessa uunissa n. 30 

minuuttia, kunnes ne ovat kullanruskeita. Nosta 

pyörykät talouspaperin päälle vetäytymään, 

jotta ylimääräinen öljy imeytyy siihen.
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Lisukkeet
Kukkakaalimuussi 
	� 1 pieni kukkakaali

	� 1 valkosipulinkynsi

	� ½ dl vettä

	� 15 g voita

	� ripaus suolaa tarvittaessa

Pilko kukkakaali pieniksi paloiksi. Keitä miedolla 

lämpötilalla n. 15 minuuttia, kunnes palat ovat 

pehmeitä. Kaada keitinvesi pois, lisää murskattu 

valkosipuli ja voi. Muussaa ainekset tasaiseksi 

muussiksi. Maista ja lisää suolaa tarvittaessa.

Hunajaiset punajuuret 
	� 2 annosta

	� 4 keskikokoista punajuurta

	� ripaus suolaa ja pippuria

	� 2 rkl oliiviöljyä

	� 2 rkl balsamiviinietikkaa

	� 2 rkl juoksevaa hunajaa

	� 1 tl pilkottua, tuoretta timjamia

Kuori punajuuret ja leikkaa ne lohkoiksi. Ripottele 

päälle suolaa, pippuria ja oliiviöljyä. Paahda 

180-asteisessa uunissa n. 30 minuuttia.

Sekoita viinietikka, hunaja ja timjami. Ota 

punajuuret uunista ja sivele sekoitusta niiden 

päälle. Laita punajuuret uuniin ja paista vielä 10 

minuuttia, kunnes punajuuret pehmenevät.

Tarjoile ruoan lisukkeena.

Kaalisalaatti 

Salaatti:

	� ½ dl auringonkukansiemeniä

	� ½ dl kurpitsansiemeniä

	� ½ punakaali

	� 2 porkkanaa

	� 1 kourallinen nippu tuoretta korianteria

	� 1 kourallinen persiljaa

	� 2 rkl tuoretta minttua

Kastike:

	� 1 limen mehu

	� 1 rkl punaviinietikkaa

	� 2 rkl oliiviöljyä

	� 1 rkl hunajaa

	� 1 valkosipulinkynsi murskattuna

Paahda siemeniä hetki pannulla. Viipaloi 

kaali, kuori ja raasta porkkana. Silppua yrtit. 

Sekoita kasvikset ja yrtit siementen kanssa.

Valmista kastike sekoittamalla kaikki 

ainekset. Lisää kastike salaattiin.

Pähkinäpesto 
	� 1 iso kourallinen tuoreita basilikanlehtiä

	� 1 dl oliiviöljyä

	� 1 dl saksanpähkinöitä

	� 2 rkl auringonkukansiemeniä

	� 2 rkl kurpitsansiemeniä

	� 1 rkl sitruunamehua

	� ripaus suolaa

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi tehosekoittimella.

Käytä pestoa mausteena salaatin seassa, 

sivele kana- tai lohifileiden päälle tai keitä 

kikhernepastaa pestokastikkeella.
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Välipalat ja 
jälkiruoat
Sämpylät 
	� 5 rkl psylliumia

	� 3 dl mantelijauhoa

	� 2 tl leivinjauhetta

	� 1 tl suolaa

	� 2 dl vettä

	� 3 kananmunan valkuaista

	� 1 tl valkoviinietikkaa

	� 2 rkl seesaminsiemeniä

Sekoita kaikki kuivat ainekset. Kiehauta vesi.

Lisää viinietikka ja kananmunanvalkuaiset kuiviin 

aineisiin. Sekoita hyvin. Lisää kiehuva vesi samalla 

taikinaa sekoittaen. Lisää hieman vettä tarvittaessa.

Muotoile taikinasta kuusi sämpylää ja aseta 

uuninpellille leivinpaperin päälle. Ripottele 

halutessasi hieman seesaminsiemeniä päälle.

Paista 175-asteisen uunin alatasolla 50-60 minuuttia.

Suolaiset siemenkeksit 

12 pientä keksiä

	� 100 g tattari- tai gluteenittomia jauhoja

	� 3 rkl oliiviöljyä

	� 2 rkl seesaminsiemeniä

	� 2 rkl pellavansiemeniä

	� 1 rkl unikonsiemeniä

	� ½ tl suolaa

	� ½ tl leivinjauhetta

	� ½ tl psylliumia

	� 1 dl kiehuvaa vettä

Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää 

vähitellen öljy ja sekoita tasaiseksi taikinaksi. 

Lisää kiehuva vesi ja sekoita."

Laita taikina uuninpellille 

leivinpaperin päälle ja tasoita 

ohueksi levyksi. Tee levyyn 

taikinapyörällä viillot niin, 

että saat 12 keksiä.

Paista 180-asteisessa 

uunissa 10 minuuttia. 

Anna jäähtyä ennen keksien 

irrottamista pellistä.

Salviatee 
	� 1 l vettä

	� 5 lehteä

	� ½ sitruunan mehu

Kiehauta vesi ja kaada teepannuun. 

Lisää salvianlehdet ja sitruunan mehu. 

Anna hautua n. 10 minuuttia.
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Kaura-omenapaistos 
	� 2 omenaa

	� ½ sitruunan mehu

	� 1 dl (gluteenittomia) kaurahiutaleita

	� 1 dl mantelimaitoa

	� ½ tl kanelia

	� 1 rkl saksanpähkinöitä

	� 1 rkl manteleita

	� 4 taatelia

Sekoita kaurahiutaleet, mantelimaito ja kaneli 

kulhossa ja jätä tekeytymään tunniksi (tai yön 

yli). Poista omenoiden kota ja koverra koloa 

hieman isommaksi, jotta täytettä mahtuu sisälle. 

Pirskottele omenoiden päälle sitruunamehua.

Pilko pähkinät, mantelit, ja taatelit 

hieman pienemmiksi paloiksi ja 

sekoita kaurahiutaleiden kanssa.

Laita omenat leivinpaperilla vuorattuun uunivuokaan 

ja täytä omenat tiiviisti kaura-pähkinäseoksella. 

Ripottele seosta myös omenoiden päälle.

Kaada n. 1 cm kuumaa vettä uunivuokaan, peitä 

foliolla ja paista 180-asteisessa uunissa n. 40 

minuuttia tai kunnes omenat ovat pehmeitä.

Banaani-pähkinäletut 

(n. 15 pientä lettua)

	� 1 dl saksanpähkinöitä

	� 2 dl manteli-, kaura- tai gluteenittomia jauhoja

	� 1 tl ruokasoodaa

	� ½ tl vaniljaa

	� 2 kananmunaa

	� 1 kypsä banaani

	� 1 tl kookosöljyä tai sulatettua voita

	� 3 dl mantelimaitoa, kauramaitoa tai täysmaitoa

	� 2 tl hunajaa

Murskaa pähkinät tehosekoittimessa rouheeksi. 

Sekoita jauhojen, soodan ja vaniljan kanssa. Muussaa 

banaanin haarukalla ja sekoita kananmunien 

öljyn, mantelimaidon ja hunajan kanssa. Yhdistä 

nesteet kuivien aineiden kanssa. Sekoita hyvin.

Anna taikinan levähtää noin puoli tuntia. 

Paista pannulla voissa/öljyssä pieniä 

lettuja matalalla lämpötilalla.

Huom! Pähkinättömään versioon käytä muita 

kuin mantelijauhoja ja korvaa saksanpähkinät 

auringonkukansiemenillä tai kookoslastuilla.
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Helppo suklaakakku 
	� 1 iso, kypsä banaani

	� 2 kananmunaa

	� 3 rkl (raaka)kaakaojauhetta

	� 2 dl jäisiä vadelmia tai mustikoita

Sekoita banaani, kananmuna ja kaakaojauhe 

tehosekoittimessa tasaiseksi massaksi. Lisää joukkoon 

jäiset marjat. Voitele mikroaaltouunin kestävä muki 

tai kuppi hyvin ja kaada taikina kahteen kuppiin.

Kypsennä mikrossa 60 sekuntia. Tarkista, onko 

kakku kypsä. Kypsennä tarvittaessa hieman lisää.

Taatelipallot 

12 kpl

	� 20 kivetöntä taatelia

	� 0,5 dl kuumaa vettä

	� 2 dl saksanpähkinöitä

	� 3 rkl (raaka)kaakaojauhoja

Kiehauta vesi ja kaada kulhoon taateleiden päälle. 

Muussaa taatelit haarukalla tasaiseksi massaksi.

Pilko saksanpähkinät pieniksi paloiksi ja lisää 

taateleiden joukkoon. Lisää kaakaojauho ja sekoita.

Pyörittele massa pieniksi palloiksi ja 

pyöräytä pallot vielä kaakaojauheessa.


