
Puhdistuva keho

Eiköhän kääritä hihat ja ryhdytä 
hommiin! Tästä oppaasta löydät 
kurssin ruokavalioon liittyvät ohjeet. 

Kaikkea ei tarvitse muistaa kerralla. 
Saat nimittäin joka päivä 
muistutuksen ja lisäohjeita, joiden 
avulla onnistut.
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Aikataulu
Kun noudatat ohjeiden mukaista ruokavaliota muutaman 

päivän ajan, mitä luultavimmin huomaat positiivisia 

muutoksia olossasi, ihossasi ja vatsassasi. Kehosi puhdis-

tuu! 

Puhdistusspurtin aikana ruokavaliosta poistetaan hetkeksi 

muutama ainesosa, jotka yleisimmin aiheuttavat haasteita 

hyvän olon tielle tai pistävät ruoansulatuksen koville. Näin 

vatsa ja suolisto saavat hetken aikaa ikään kuin hengähtää. 

Kyseessä ei kuitenkaan ole tiukkaakin tiukempi kuuri, vaan 

syömme monipuolista ja ravintorikasta ruokaa, sillä ongel-

mallisten raaka-aineiden osuutta ruokavaliossa pienen-

netään vähitellen ja vastaavasti hyvien osuutta kas-

vatetaan. 

Mikäli haluat paneutua taustoihin näiden valintojen takana 

syvällisemmin, löydät vastaukset kurssin “Lisälukemista”-

sivulta.

Ruoka-aineet poistetaan tietyssä järjestyksessä. Näet kurs-

sin aikataulun seuraavalta sivulta.
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Kurssi kestää kokonaisuudessaan yksitoista päivää, 
joista viisi on omistettu puhdistukselle, loput päivät 
ovat valmistelua ja palauttelua varten.  

Jos tiedät, että olet viikon aikana kiireinen, ajoita aloitus vii-

konloppuun, jotta ehdit valmistautua ja sopeutua parem-

min.

Tee nämä tänään
Jätä tänään alkoholi ja punainen liha pois ruokavaliostasi ja 

vähennä viljojen ja maitotuotteiden määrää, muuten voit 

jatkaa syömistä normaaliin tapaan (suosien luonnollisia 

raaka-aineita).

Lue lisää kurssin “Lisälukemista”-moduulista!

1. Alkoholi ja punainen liha - jätä 
pois tänään
Vaikka punainen liha on hyvä proteiinin lähde, jätetään 

nauta, possu ja riista tämän kurssin ajaksi pois ruoka-

valiosta, samoin kuin alkoholi.

Kun jätät pois punaisen lihan ja alkoholin hetkeksi, autat 

kroppaasi puhdistumaan ja voimaan paremmin; ne ovat 
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PÄIVÄ TEE NÄIN

Päivä 0 (tänään)

Jätä alkoholi ja punainen liha pois 
ruokavaliostasi, vähennä viljojen ja 
maitotuotteiden määrää (lue lisää 
kappaleesta “Tee nämä tänään”).

Päivä 1 
(huomenna)

Vähennä viljojen, maitotuotteiden, 

kofeiinin ja sokerin määrää.

Päivä 2
Jätä vilja- ja maitotuotteet pois 

ruokavaliostasi, vähennä sokerin ja 

kofeiinin määrää.

Päivä 3
Jätä sokeri pois ruokavaliostasi ja 

vähennä kofeiinin määrää.

Päivät 4-6
Puhdistus: kaksi kiinteää ateriaa, 

yksi nestemäinen

Päivät 7-8
Puhdistus: kaksi nestemäistä 

ateriaa, yksi kiinteä

Päivät 9-10 Paluu arkeen



nimittäin usein raskaita ruoansulatukselle. Kaverukset 

punainen liha ja alkoholi myös happamoittavat kehoa ja 

lisäksi niiden jättäminen pois ruokavaliosta auttaa tasapai-

nottamaan verensokeria ja estrogeeni-hormonitasoja.

Kurssin ajan suositaan muita proteiininlähteitä (kalaa, ka-

naa ja kasvikunnan proteiininlähteitä), joka ovat helpompia 

ruoansulatukselle ja juomia, jotka ravitsevat ja puhdistavat 

kroppaa.

Jos otit juuri uunista ulos naudanpaistin ja olet jo kattanut 

pöytään lasilliset punaviiniä, syö suunnitelmasi mukaan 

vielä tänään. Laita sitten loput lihat pakastimeen, korkki   

kiinni ja jatka ohjeen mukaan huomenna.

2. Vilja- ja maitotuotteet - vähennä
Ylihuomenna poistolistalle joutuvat gluteenivilja- ja lehmän-

maitotuotteet. Lisätietoja ja syitä näiden poistoon hetkeksi 

ruokavaliosta löydät kurssin “Lisälukemista”-sivulta.

Mikäli leipää ja jugurttia kuluu runsaasti, tee tänään jo peli-

liikkeitä niiden vähentämiseksi, esimerkiksi tähän tapaan:

• Korvaa välipalaleipä banaanilla ja pähkinöillä, surauta 
jugurtin tilalle marjasmoothie, juo vettä.

• Ruoanlaitossa kermaa ja juustoa korvaavat kookos-, 
riisi- ja mantelimaito (ks. reseptit!). Myös tomaattikas-
tikkeet sopivat mainiosti.

• Leivän tilalle käy siemennäkkileipä (ks. reseptit!).

• Syö välipalaksi kasviksia, hedelmiä, pähkinöitä tai 
smoothie.

• Jos haluat syödä pastaa, kokeile maissista, riisistä, lins-
seistä tai kikherneistä tehtyä pastaa. 

• Kuituja saat siemenistä, pähkinöistä, marjoista, vihan-
neksista, riisistä, kvinoasta ja tattarista, proteiinia 
eläin- ja kasvikunnan proteiininlähteistä ja kalsiumia 
mm. vihreistä kasviksista, kalasta ja manteleista.

Puhdistuksen 10 + 1 
periaatetta
Seuraavat, simppelit ohjeet muodostavat kurssin selkäran-

gan. Kun noudatat näitä, onnistut!
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Nämä suuret linjat ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset ruoka-

aineet. Jos et esimerkiksi voi syödä resepteissä olevaa 

kaalia tai et pidä fenkolin mausta, voit hyvin korvata ne joil-

lakin muilla.

1. Tasaista energiaa
Kun syöt tasaisin väliajoin, pysyt kylläisenä koko päivän, 

vältät verensokerin laskusta johtuvat haukottelukohtauk-

set ja ylimääräiset hiippailut keittiöön napostelunnälässä. 

Hyväksi havaittu tasainen rytmi on syödä aamupala, lou-
nas ja päivällinen ja terveellisiä välipaloja tarpeen mu-
kaan.

Tarkoilla kellonajoilla ei ole merkitystä. Sovita ateriat 

omaan rytmiisi sopiviksi, mutta syö aamupala mieluiten  

puolen tunnin päästä heräämisestä ja päivällinen vii-

meistään kolme tuntia ennen nukkumaanmenoa. Näin 

saat aineenvaihdunnan käyntiin heti aamusta, illan ja yön 

aikana suolisto saa levätä ja myös aterioiden väliin mahtuu 

sopiva rako, jotta ruoansulatus saa rauhassa tehdä töitään.

Katso esimerkkiaterioista ja resepteistä sopivia vaihtoeh-

toja päivän jokaiselle aterialle.

2. Vauhtia nestemäisillä aterioilla
Syö kurssin aikana osa päivittäisistä aterioistasi nestemäi-

sessä muodossa. Nestemäiset ateriat eivät tarkoita mehu-

paastoa tai olemattomilla kaloreilla kituuttamista, vaan ra-

vinteikkaita keittoja ja pirtelöitä, jotka pitävät nälän loitolla, 

mutta avittavat ruoansulatusta. Kun ruoka on nestemäi-

sessä muodossa, se sulaa helpommin ja vauhdittaa puhdis-

tusta.
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Syö aluksi ainakin yksi päivän kolmesta ateriasta nes-
temäisessä muodossa ja nosta määrää kahteen vii-
meisen kahden puhdistuspäivän ajaksi (päivät 7 ja 8).

Katso esimerkkiaterioista ja resepteistä smoothie ja keitto-

ohjeet. Huom! Kaikki reseptien keitot lasketaan tällä 
kurssilla nestemäisiksi, vaikka niissä olisikin kanaa/
kalaa/muuta kiinteää.

3. Oikeat annoskoot
Kun et syö soppaa tai smoothieita, on tärkeää kiinnittää 

huomiota annoskokoihin. Koosta ateriasi seuraavasti:

• proteiini: laita lautaselle kämmenen kokoinen pala 
proteiinia (kalaa, kanaa, kalkkunaa, äyriäisiä, papuja, 
linssejä, kananmunia; mieluiten luomulaatua!) 

• kasvikset: täytä loput lautasesta kasviksilla

• rasva: lisää ruokalusikallinen siemeniä tai pähkinöitä 
kasvisten päälle, lorauta ruoan sekaan ruokalusikal-
linen oliiviöljyä tai pilko salaatin joukkoon avokado 
(nämä ovat hyvien rasvojen lähteitä!)

• hiilihydraatit: halutessasi voit lisätä lautaselle pie-
nen kourallisen riisiä, perunaa, bataattia tai kvinoaa

Proteiini ja rasva antavat keholle polttoainetta ja energiaa, 

joten pidä huolta, että ne pysyvät mukana aterioissasi. Kas-

viksista saat vitamiineja, antioksidantteja ja kuituja ja ne 

vauhdittavat puhdistusta.

Katso vinkkejä herkullisiin lounaisiin ja päivällisiin esimerk-

kiaterioiden ja reseptien joukosta.

4. Välipalat sallittuja
Jos olet nälkäinen, voit ottaa terveellisen välipalan ate-
rioiden välillä, esimerkiksi hedelmiä tai pähkinöitä.

Kurssin edetessä huomaat kuinka napostelunnälkäsi 

vähitellen vähenee. Kun syöt ravintorikasta ruokaa, ei enää 

ole tarvetta napostella tunnin tai parin välein, vaan kunnon 

ateriat muutaman kerran päivässä pitävät nälän loitolla pit-

kään. 

Jos kurssin kuluessa edelleen tekee mieli napostella tai 

makeannälkä vaivaa, lisää proteiinin ja rasvan määrää ate-

rioillasi (ota pari haarukallista enemmän kalaa tai lurauta 

kookos- tai oliiviöljyä pirtelön sekaan), monesti se riittää hil-

litsemään napostelunhalut. 

Katso lisää vinkkejä mukaviin ja maistuviin välipaloihin re-

septiosiosta.

5. Popsi porkkanaa! Paljon!
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Porkkanaa, parsakaalia, kukkakaalia, salaattia, tomaattia, 

kurkkua, kesäkurpitsaa, munakoisoa, pinaattia, punajuurta, 

lanttua, artisokkaa, avokadoa… On lähes mahdotonta 

syödä liian paljon kasviksia, joten älä pidättele itseäsi, kun 

pääset kaupan vihannesosastolle, vaan kauho kori täyteen 

kasviksia kaikissa sateenkaaren väreissä - mieluiten 

luomua!

Syö osa raakana, osa höyrytettynä tai keitettynä, joskus 

voit wokata, grillata tai paistaa uunissa. Marjoja ja hedel-

miä voit toki syödä myös, mutta pidä pääpaino vihannek-

sissa.

Sen lisäksi, että kasvisten kuidut puhdistavat kroppaa, 
saat niistä vitamiineja, kivennäisaineita ja fytokemi-
kaaleja, jotka auttavat sinua voimaan entistä paremmin, 

saavat ihosi hehkumaan ja hiuksesi kiiltämään.

Printtaa ostoslista mukaasi ja lähde tutkimusmatkalle lähi-

marketin hevi-osastolle.

6. Syö seiskasta seiskaan
Monella meistä on taipumus napostella jatkuvasti päivän 

mittaan. 

Oli kyse sitten tavasta ja tottumuksesta, tylsien hetkien 

täyttämisestä, stressin helpottamisesta tai jostakin 

muusta, tarkoittaa napostelu käytännössä sitä, että ruoan-

sulatus on jatkuvasti käymistilassa.

Jotta vatsasi ja suolistosi saavat aikaa levätä, pidä il-
lalla ja yöllä 12 tunnin tauko syömisestä. Lisäksi illan vii-

meinen ateria/välipala olisi hyvä syödä vähintään 3 tuntia 

ennen kuin käyt nukkumaan.

Jos siis aiot painua pehkuihin klo 22-23, syö päivän viimei-

nen ateria/iltapala iltaseitsemältä ja aamiainen aamuseit-

semältä (tahti voi olla myös kahdeksasta kahdeksaan tai 

kuudesta kuuteen tai jotakin muuta, riippuen aikatau-

lustasi).

7. Pidä huolta kuiduista
Kuidut ovat olennainen osa ruokavaliota ja edesauttavat 

hyvinvoivaa ruoansulatusjärjestelmää. Kuidut pitävät suo-

liston puhtaana, toimivana ja tulehdusvapaana - toisin sa-

noen terveenä, hyväkuntoisena ja onnellisena!

Kuidut edesauttavat ruoansulatusta ja nappaavat mu-
kaansa suolistoon kertyneitä toksiineja. Lisäksi kuidut 
auttavat sinua tuntemaan itsesi kylläiseksi.
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Saat kuituja kasvikunnan tuotteista (vihanneksista, mar-

joista, hedelmistä, pavuista, siemenistä ja pähkinöistä). 

Esimerkkimenujen mukaisista päivistä saat n. 30-35 gram-

maa kuitua, joka on enemmän kuin mitä keskimäärin 

syömme.

Voi olla, että elimistö tarvitsee pari päivää totutteluaikaa 

lisääntyneeseen kuitujen määrään. Jos tunnet olosi tuka-

laksi tai vatsasi ei toimi, kokeile onko kasvisten höyryttämis-

estä apua. Tarkista myös, että juot runsaasti vettä, sillä kui-

dut sitovat vettä itseensä.

Jos vatsassa tuntuu vielä muutaman päivän jälkeen epämu-

kavalle, suosittelen käyttämään probiootteja ja/tai ruoansu-

latusentsyymejä auttamaan ruoansulatusta.

8. Juo puhdistavia juomia
Vaikka maito, punaviini ja colajuomat eivät olekaan listalla, 

nesteytyksen ei tarvitse olla tylsää veden lipittämistä.

Juomiksi käyvät veden lisäksi, yrtti-, hedelmä- ja mar-
jatee, hedelmistä itse puristamasi mehu tai kombu-
cha. Kun puristat veden joukkoon sitruunaa tai limeä ja ri-

pauksen cayennepippuria, lisäät puhdistavaa vaikutusta. 

Reseptien joukosta löydät lisää juomaideoita. Juo n. 2 li-
traa päivässä.

Kannattaa myös tehdä tutkimusmatka lähikaupan tai luon-

taistuotekaupan teehyllylle ja napata mukaan puhdistavaa 

teetä. Muista kuitenkin valita kofeiinittomia vaihtoehtoja!

9. Tee valmisteluja etukäteen
Mitä keittiösi kaapeista, jääkaapista ja pakastimesta löy-

tyykään? 

Mitä paremmin kaappisi on varusteltu, sitä parempia 
valintoja teet kurssin aikana. Kannattaa hankkia mahdol-

lisimman paljon aineksia varastoon jo kurssin ensimmäis-

inä päivinä ja hankkiutua eroon naposteluvarastosta. Liiat 

vierasvarat kannattaa heti kättelyssä lahjoittaa vaikka 

naapurille, jolloin kurssin aikana on helpompi syödä 

kurkkua kuin keksejä! Samoin, jos varaat hedelmiä ja 

pähkinöitä välipaloiksi, vältyt nälän yllättäessä epätoivoi-

selta puhelulta lähipizzeriaan.

Voit myös tehdä pienen urakan ja valmistaa usean 
päivän ruoat jo etukäteen. Yleisesti ottaen, mitä tuoreem-

paa ruoka on, sitä ravinteikkaampaa se on. Voit kuitenkin 

hyvillä mielin valmistaa keittoja pakastimeen ja pilkkoa kas-

viksia jo etukäteen, jos se tuo apua arkeen.

10. Ota pehmeä lasku
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Vaikka kurssilla poistetaan tietyt ruoka-aineet ruokava-

liosta, ei kaikkea tarvitse tehdä kertarysäyksellä, vaan muu-

taman päivän aikana. Näin ehdit sopeutua ajatukseen ja 

esimerkiksi vierottautua kofeiinista vähitellen.

Saat päivittäin ohjeet siihen, mihin juuri tuona päivänä kan-

nattaa keskittyä.

+1. Pidä hauskaa!
Kohtaa tulevat päivät hyväntuulisena ja ota kurssi leik-

kimielisen löytöretken kantilta. Kokeile uusia makuja ja re-

septejä ja seuraa, miltä olo tuntuu. Positiivisella mielellä 

kaikki on helpompaa!
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Esimerkkimenu

Seuraavalle sivulle on koostettu 
esimerkkimenu puhdistuksen ajalle, 
jotta pääset jyvälle siitä, miltä 
tulevien päivien olisi hyvä näyttää. 
Voit syödä tämän ohjeen mukaan tai 
muokata sitä omien mieltymystesi 
mukaisesti, kurssin periaatteiden 
puitteissa. Voit myös hyvin tehdä 
kerralla isomman satsin tiettyä 
ruokaa ja syödä useana päivänä.



PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 2 PÄIVÄ 3

AAMIAINEN
Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä alkoholi ja punainen liha pois 

ruokavaliostasi => suosi kalaa ja 

siipikarjaa tai kasvikunnan 

proteiininlähteitä

2. vähennä viljojen ja 

maitotuotteiden määrää => juo 

vettä, lisää kasvisten määrää

3. vähennä kofeiinin ja sokerin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

4. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä vilja- ja maitotuotteet pois 

ruokavaliostasi => juo vettä, tee 

aamupalalle pirtelö, syö välipalaksi 

siemennäkkäriä, kasviksia tai 

hedelmä

2. vähennä sokerin ja kofeiinin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, juo vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

3. suosi tuoretta ja luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä valkoinen sokeri pois 

ruokavaliostasi => syö marjoja tai 

hedelmiä makeannälkään

2. vähennä kofeiinin määrää => 

suosi kofeiinittomia teelaatuja

3. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

LOUNAS

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä alkoholi ja punainen liha pois 

ruokavaliostasi => suosi kalaa ja 

siipikarjaa tai kasvikunnan 

proteiininlähteitä

2. vähennä viljojen ja 

maitotuotteiden määrää => juo 

vettä, lisää kasvisten määrää

3. vähennä kofeiinin ja sokerin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

4. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä vilja- ja maitotuotteet pois 

ruokavaliostasi => juo vettä, tee 

aamupalalle pirtelö, syö välipalaksi 

siemennäkkäriä, kasviksia tai 

hedelmä

2. vähennä sokerin ja kofeiinin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, juo vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

3. suosi tuoretta ja luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä valkoinen sokeri pois 

ruokavaliostasi => syö marjoja tai 

hedelmiä makeannälkään

2. vähennä kofeiinin määrää => 

suosi kofeiinittomia teelaatuja

3. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

VÄLIPALA

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä alkoholi ja punainen liha pois 

ruokavaliostasi => suosi kalaa ja 

siipikarjaa tai kasvikunnan 

proteiininlähteitä

2. vähennä viljojen ja 

maitotuotteiden määrää => juo 

vettä, lisää kasvisten määrää

3. vähennä kofeiinin ja sokerin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

4. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä vilja- ja maitotuotteet pois 

ruokavaliostasi => juo vettä, tee 

aamupalalle pirtelö, syö välipalaksi 

siemennäkkäriä, kasviksia tai 

hedelmä

2. vähennä sokerin ja kofeiinin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, juo vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

3. suosi tuoretta ja luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä valkoinen sokeri pois 

ruokavaliostasi => syö marjoja tai 

hedelmiä makeannälkään

2. vähennä kofeiinin määrää => 

suosi kofeiinittomia teelaatuja

3. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!
PÄIVÄLLINEN

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä alkoholi ja punainen liha pois 

ruokavaliostasi => suosi kalaa ja 

siipikarjaa tai kasvikunnan 

proteiininlähteitä

2. vähennä viljojen ja 

maitotuotteiden määrää => juo 

vettä, lisää kasvisten määrää

3. vähennä kofeiinin ja sokerin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

4. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä vilja- ja maitotuotteet pois 

ruokavaliostasi => juo vettä, tee 

aamupalalle pirtelö, syö välipalaksi 

siemennäkkäriä, kasviksia tai 

hedelmä

2. vähennä sokerin ja kofeiinin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, juo vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

3. suosi tuoretta ja luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä valkoinen sokeri pois 

ruokavaliostasi => syö marjoja tai 

hedelmiä makeannälkään

2. vähennä kofeiinin määrää => 

suosi kofeiinittomia teelaatuja

3. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

ILTAPALA

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä alkoholi ja punainen liha pois 

ruokavaliostasi => suosi kalaa ja 

siipikarjaa tai kasvikunnan 

proteiininlähteitä

2. vähennä viljojen ja 

maitotuotteiden määrää => juo 

vettä, lisää kasvisten määrää

3. vähennä kofeiinin ja sokerin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

4. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä vilja- ja maitotuotteet pois 

ruokavaliostasi => juo vettä, tee 

aamupalalle pirtelö, syö välipalaksi 

siemennäkkäriä, kasviksia tai 

hedelmä

2. vähennä sokerin ja kofeiinin 

määrää => juo puolikkaita 

kahvikupillisia, juo vihreää tai 

kofeiinitonta teetä, syö hedelmä 

jälkiruoaksi

3. suosi tuoretta ja luonnonmukaista!

Syö muuten kuten olet syönyt 
tähänkin asti, mutta muista 

nämä:

1. jätä valkoinen sokeri pois 

ruokavaliostasi => syö marjoja tai 

hedelmiä makeannälkään

2. vähennä kofeiinin määrää => 

suosi kofeiinittomia teelaatuja

3. suosi tuoretta ja 

luonnonmukaista!



PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6 PÄIVÄ 7 PÄIVÄ 8

AAMIAINEN
Sitruunavesi, vihreä 

sekoitus (smoothie, 

s. 19)

Sitruunavesi (s. 18), 

chiavanukas (s. 36)

Kurkku- ja 

minttuvesi (s. 19), 

supersmoothie (s. 

20)

Detox-juoma (s. 19), 

banaanilettu (s. 38)

Lämmin 

sitruunavesi, 

inkivääripirtelö 

(smoothie, s. 20)

LOUNAS
Kanafilee (uunissa 

tai pannulla), 

voimasalaatti (s. 26)

Pinaatti-

parsakaalikeitto (s. 

23), 2 keitettyä 

kananmunaa

Kalkkunawrapit (s. 

32)

Porkkanakeitto (s. 

22), pieni 

kourallinen 

pähkinöitä

Pala savulohta, 

vihreä salaatti 

avokadokastikkeella 

(s. 26)

VÄLIPALA
Pieni kourallinen 

pähkinöitä, greippi 

ja omena

Banaani, appelsiini

Keitetty kananmuna, 

porkkana- ja 

kurkkutikkuja, 

manteleita

Puhdistava shotti 

(smoothie, s. 19), 

mantelilastuja

Pala vesimelonia, 

marjoja

PÄIVÄLLINEN
Haudutettua kalaa 

ja kasviksia (s. 29)

Kookoskanapata (s. 

30), tuoretta 

salaattia

Kalapannu (s. 29), 

tuoretta salaattia

Mausteinen 

kanakeitto (s. 24)

Puhdistava soppa (s. 

25)

ILTAPALA
banaani, pala 

siemennäkkäriä (s. 

38) ja tomaattia

Makeaa mahan 

täydeltä (smoothie, 

s. 20)

Hedelmäsalaatti (s. 

36)

Guacamole ja 

kasvistikut (s. 36)
Greippi, pähkinöitä



PÄIVÄ 9 PÄIVÄ 10

AAMIAINEN

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

LOUNAS
Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

VÄLIPALA

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?
PÄIVÄLLINEN

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

ILTAPALA

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?

Voit vähitellen palautella 

poistamiasi ruoka-aineita takaisin 

ruokavalioosi, jos haluat, mutta 

kuulostele samalla oloasi.

Jos rahka-annoksen jälkeen maha 

murisee tai leipäpala saa aikaan 

turvotusta ja väsymystä, 

tarvitseeko niitä lisätä takaisin ja 

missä määrin?



Ostoslista

Seuraavalta sivulta saat apua 
kauppareissulle. Näistä aineksista 
saat valmistettua edellisen 
kappaleen esimerkkimenun 
mukaiset ateriat. Sinun ei tarvitse 
pitäytyä pelkästään näissä ruoka-
aineissa, mutta saat osviittaa siihen, 
millaiselta ruokavaliosi olisi hyvä 
näyttää puhdistuksen ajan.



Ruokakaupasta:
Kasvikset

• 5 sellerinvartta

• 7 dl pinaattia

• 1 ruukku tammenlehtisalaattia

• 1 ruukku romainesalaattia

• 250 g lehtikaalia

• 3 kurkkua

• 2 parsakaalia

• 3 paprikaa

• 7 sipulia

• 1 valkosipuli

• 1 punasipuli

• 2 fenkolia

• 1 valkokaali

• 1 kukkakaali

• 1 pkt kirsikkatomaatteja

• 4 tomaattia

• pala inkivääriä

Juurekset

• 2 isoa bataattia

• 500 g punajuuria

• 1 kg porkkanoita

• 1 palsternakka

Hedelmät ja marjat

• 3 sitruunaa

• 2 limeä

• 5 avokadoa

• 4 banaania

• 2 omenaa

• 1 granaattiomena

• 1 l marjoja (mustikoita, man-
sikoita, punaherukoita...)

• 1/5 vesimeloni

• 2 greippiä

• 1 mango

• 1 ananas

• 1 persikka

• 1 nektariini

Pähkinät ja siemenet

• seesamin-, pellavan- ja aurin-
gonkukansiemeniä

• manteleita

• sekalaisia pähkinöitä (cashew, 
pekaani-, saksan- ja/tai macada-
miapähkinöitä)

• 1 pieni pussi mantelilastuja

Lihatuotteet

• 200 g pakasteseitiä

• 1 kg kanaa (fileitä/suikaleita)

• 600 g kalkkunan jauhelihaa

• 250 g turskaa, kuhaa, ahventa 
tai muuta valkoista kalaa

• 100 g savulohta

• 9 kananmunaa

Mausteet, yrtit

• nippu persiljaa
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• nippu vehnänorasta

• nippu minttua

• kurkuma

• korianteri

• timjami

• curry

• suola

• pippuri

• kaneli

• vaniljatanko

Muut

• 1 l mantelimaitoa

• 1 prk kookosmaitoa

• 1 prk tomaattimurskaa

• 1, 5 dl kvinoaa

• kasvislientä/kasvisliemikuutioita

• 1 dl mantelijauhoja

• 1 pieni pkt psylliumia

• oliiviöljyä

• 1 pll omenaviinietikkaa

Luontaistuote-
kaupasta:

• vehnänorasjauhetta (jos 
tuoretta ei ole saatavilla)

• 1 dl chiasiemeniä

• kofeiinitonta yrtti-, marja-, he-
delmä tai puhdistavaa teetä

• (kookosöljyä)
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Reseptit

Näiden reseptien avulla vatsasi 
pysyy tyytyväisenä seuraavien 
päivien ajan! 

Testaa ja kokeile uusia makuja, kuka 
ties löydät uusia suosikkeja!



Näitä reseptejä valmistaessa ja nauttiessa seuraavat päivät 

sujuvat kuin siivillä. 

Huom! Voit halutessasi varioida reseptejä omien maku-
mieltymystesi mukaan. Jos sinulla on omia reseptejä, 

jotka sopivat kurssille, voit ilman muuta valmistaa ja syödä 

niitä. Jos reseptisi koostuu vihanneksista, marjoista, he-

delmistä, pähkinöistä, siemenistä, merenelävistä, siipikar-

jasta, pavuista tai linsseistä, anna palaa! Suosithan kuiten-

kin mieluiten mahdollisimman laadukkaita ruoka-aineita, 

mieluiten luomua ja itse maustettuja ruokia.

Riippuen vuodenajasta, kaikkia aineksia ei välttämättä ole 

saatavilla. Talviaikaan on helpompi suosia juureksia, 

kesällä taas tuoreita kasviksia.

Mikäli aina ei liikene aikaa kokkaukselle, voit hyvin tehdä 

ruokaa myös helpommin: sekoita suosikkikasviksesi salaat-

tikulhossa ja paista kylkeen lohta tai kanaa. Sen ei tarvitse 

olla sen monimutkaisempaa.

Juomat
• Juo vettä + muita juomia yhteensä vähintään 2 litraa 

päivässä.

• sitruunavesi: 2,5 dl vettä, 1/2 sitruuna

• puhdistusjuoma: 2,5 dl vettä, 1/2 sitruuna, ripaus 
cayennepippuria

• kurkku- ja minttuvesi: 2,5 dl vettä, 3 kurkkuviipal-
etta, 5 mintunlehteä

• mustikkajuoma: 2,5 dl vettä, 1 rkl mustikoita

• detox-juoma: 2,5 dl vettä, 2 rkl sitruunaa, 1 rkl ome-
naviinietikkaa, ripaus kanelia ja cayennepippuria, 2 tl 
rkl hunajaa

• erilaiset yrtti- ja hedelmä- ja marjateet, kombu-
cha, kookosvesi, itse puristetut mehut

• (vihreä tee, jos päätä meinaa jomottaa)

Smoothiet
Seuraavilta sivuilta löydät inspiraatiota puhdistaviin 

smoothieihin. Mikäli sinulta löytyy suomalaisia super-
marjoja mustikoita, tyrniä, puolukkaa, musta- tai puna-
herukkaa, ne sopivat myös mainiosti smoothieiden 
joukkoon! 
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Avokadot ja banaanit antavat smoothieille kermaista raken-

netta, yrttiteet puolestaan makua ja ravinteita. Persilja, sel-

leri ja inkivääri smoothien joukossa lisäävät puhdistavaa 

vaikutusta.

Kauppojen pakastealtaista löydät myös valmiita smoothie-

sekoituksia, joita voi hyödyntää!

Kaikkien smoothieiden ohje on sama: sekoita ainekset 
tasaiseksi massaksi blenderillä tai tehosekoittimella. 
Lisää smoothieihin halutessasi proteiinijauhetta.

Puhdistava shotti (1 annos)
• 1 iso porkkana

• 1 sellerinvarsi

• 1 rkl silputtua persiljaa

• 1/2 sitruunan mehu

• 1 tl vehnänorasjauhetta

• tilkka vettä

Inkivääripirtelö (1 annos)
• 1/2 avokado

• 2 dl lehtikaalia

• 1 omena

• 1 limen mehu 

• 1/2 tl raastettua inkivääriä

• 1 dl mantelimaitoa

• 1 rkl seesaminsiemeniä

Vihreä sekoitus (1 annos)
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• 1 kourallinen pinaattia

• 1 kourallinen tammenlehtisalaattia

• 1/2 avokado

• 1/4 kurkku

• 1 rkl persiljaa

• 1 rkl kurpitsansiemeniä

• 1 dl vettä/yrttiteetä

Supersmoothie (1 annos)
• 2 dl parsakaalia

• 2 dl mustikoita/puolukoita/tyrniä

• 1 banaani

• 1 dl vettä/yrttiteetä

• 2 rkl pellavansiemeniä

• 1 tl vehnänorasjauhetta

Mustikkasmoothie (1 annos)

• 2 dl mustikoita

• 2 dl salaattia

• 1 dl kookos- tai mantelimaitoa

• 1 tl kanelia

• 2 taatelia

• 1 rkl pellavansiemeniä

20



Makeaa mahan täydeltä (1 annos)
• 2 dl mantelimaitoa

• 1 mango

• 2 porkkanaa

• 1 dl mansikoita/vadelmia

• 2 rkl pellavansiemeniä (tai pellavansiemenrouhetta)

Vehreää (1 annos)
• 1 kourallinen lehtikaalia

• 1 kourallinen tammenlehtisalaattia

• 1 avokado

• 1 banaani

• 1 rkl kurpitsansiemeniä

• 1/2 limen mehu

Punainen puhdistusjuoma (1 annos)
• 1 dl yrttiteetä

• 1 punajuuri

• 1 porkkana

• 1/2 punainen paprika

• 1/2 avokado

• 2 dl punaviinimarjoja

• 1 rkl seesaminsiemeniä

Pehmeä smoothie (1 annos)
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• 1 kourallinen lehtikaalia

• 2 dl mangopaloja

• 1/2 avokado

• 1/2 kurkku

• 1 rkl seesaminsiemeniä

• 1 dl vettä/yrttiteetä

Suklaapirtelö (1 annos)
• 1/2 dl manteleita

• 1 dl manteli- tai kookosmaitoa

• 1 tl tuoreita mintunlehtiä

• 1 kourallinen vihreää salaattia

• 1/2 avokado

• 1 rkl raakakaakaojauhetta

Makeaa ja maistuvaa (1 annos)
• 1 kourallinen romainesalaattia

• 1/2 höyrytetty bataatti (kuorineen)

• 1 appelsiini

• 2 taatelia

• 10 saksanpähkinän puolikasta

• 2 tl kanelia

• vettä

Keitot

Porkkanakeitto (2 annosta)
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• 1 sipuli

• 1 valkosipulin kynsi

• 6 porkkanaa

• 3 dl kasvislientä/vettä + kasvisliemikuutio

• 3 rkl tuoretta korianteria

• 2 rkl auringonkukansiemeniä

• 1 rkl oliiviöljyä

• suolaa, pippuria, kurkumaa

Kuori ja silppua sipuli ja valkosipulin kynsi. Kuori ja raasta 

porkkanat. Kuullota sipuleita kattilan pohjalla öljyssä muu-

tama minuutti. Lisää porkkanaraaste kattilaan ja anna peh-

metä 3-4 minuuttia. Lisää joukkoon vesi ja kasvisliemikuu-

tio. Kiehauta vesi ja anna kiehua miedolla lämmöllä kun-

nes porkkanat pehmenevät. Lisää joukkoon pilkottu korian-

teri, siemenet, suola ja pippuri. Ota pois liedeltä, anna 

jäähtyä hieman ja soseuta. Ripottele siemenet ja lorauta öl-

jyä pinnalle.

                 

Pinaatti-parsakaalikeitto (3 
annosta)

• 1 valkosipulin kynsi

• 1 sipuli

• 1 tl raastettua inkivääriä

• 6 dl pilkottua parsakaalia

• 3 dl tuoretta pinaattia

• 2 dl pilkottua bataattia

• 1 palsternakka
23



• 2 sellerinvartta

• vettä, suolaa ja pippuria

Kuullota pilkottuja sipuleita ja raastettua inkivääriä kattilan 

pohjalla öljyssä. Lisää pinaatti, pilkotut kasvikset ja anna 

hautua 5 minuuttia. Lisää vettä niin, että kasvikset juuri ja 

juuri peittyvät. Keitä 15 minuuttia tai kunnes kasvikset peh-

menevät. Mausta. Syö sellaisenaan tai soseuta (anna 

jäähtyä hieman ennen soseutusta). Halutessasi voit lisätä 

joukkoon pinjan- tai auringonkukansiemeniä.

Mausteinen kanakeitto (3-4 
annosta)

• 400 g kanasuikaleita

• 1 fenkoli

• 3 porkkanaa

• 1 sipuli

• 2,5 dl tomaattimurskaa tai tomaattikastiketta

• 2,5 dl vettä

• suolaa, chiliä, kurkumaa

Paista kanasuikaleita pannulla n. 5 minuuttia, mausta suo-

lalla, chilillä ja kurkumalla. Poista suikaleet pannulta. Leik-

kaa fenkoli, porkkana ja sipuli pieniksi paloiksi ja paista 

pannulla miedolla lämmöllä 10 minuuttia. Lisää kaikki 

ainekset isoon pataan (tai pannulle) ja hauduta miedolla 

lämmöllä n. 45 minuuttia tai kunnes porkkanat ovat peh-

menneet. Lisää tarvittaessa suolaa, chiliä ja timjamia.

* Huom! Saat keitosta kasvisversion vaihtamalla ka-
nan punaisiin linsseihin (n. 3-4 dl).
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Puhdistava soppa (3-4 annosta)
• 200 g kanan tai kalkkunan jauhelihaa

• 2,5 dl suikaloitua kaalia (valko- ja/tai punakaalia)

• 1 pieni sipuli

• 1 sellerin varsi

• 3 porkkanaa

• 1 valkosipulin kynsi

• suolaa, kurkumaa

Paista jauheliha ja mausta suolalla ja kurkumalla. 

Pilko kasvikset. Kuullota sipuleita hetki kattilassa, lisää sit-

ten loput kasvikset. Lisää vettä ja kiehauta. Laske lämpöti-

laa ja anna hautua 15 minuuttia tai kunnes kasvikset ovat 

pehmeitä. Lisää jauheliha soppaan. Maista ja mausta tar-

peen mukaan.

* Huom! Saat keitosta kasvisversion vaihtamalla jauhe-
lihan kikherneisiin (n. 3-4 dl).

Bataatti-kookoskeitto (2 annosta)
• 1 iso bataatti

• 4 porkkanaa

• 1 paprika

• 1 sipuli

• 1 valkosipulin kynsi

• 3 dl vettä

• 2 dl kookosmaitoa

• 2 rkl kurpitsansiemeniä

• suolaa, mustapippuria

Pese, kuori ja pilko vihannekset. Silppua sipulit ja kuullota 

niitä kattilan pohjalla pari minuuttia.

Lisää vettä ja kasvikset kattilaan. Anna hautua n. 20 minuut-

tia tai kunnes kasvikset ovat pehmenneet. Mausta, lisää 

kurpitsansiemenet ja kookosmaito paistoajan loppupuo-

lella. Soseuta keitto (anna jäähtyä hieman ennen soseu-

tusta).

Salaatit
Syö salaatteja sellaisenaan tai jonkin proteiininlähteen 

kanssa.
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Voimasalaatti (2 annosta)

• 2 dl tuoretta pinaattia

• 1 punajuuri

• 1 paprika

• 1/3 parsakaali

• 1 sellerinvarsi

Kuori ja pilko punajuuri, pilko paprika, selleri ja parsakaali. 

Höyrytä n. 10 minuuttia (lisää pinaatti vasta höyrytyksen 

loppuvaiheessa).

Vihreä salaatti avokadokastikkeella 
(2 annosta)

• 2 kourallista romainesalaattia

• 2 dl kukkakaalia

• 2 sellerin vartta

• 1/2 punainen paprika

• 2 dl kirsikkatomaatteja

• 1 punasipuli

• 1 granaattiomena

Kastike:

• 1/2 avokado

• 1/2 sitruunan mehu

Pilko salaattiainekset, irrota granaattiomenan siemenet ja 

yhdistä ainekset salaattikulhossa. 
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Kuori avokado ja poista kivi. Sekoita sitruunamehun 

kanssa blederissä tasaiseksi massaksi. Tarjoile salaatin 

kanssa. 

Tarjoile salaattia kanan tai kalan lisäkkeenä.

Värikäs vitamiinisalaatti (2 annosta)

           

• 4 kananmunaa (tai muuta proteiininlähdettä)

• 2 kourallista lehtikaalia, babypinaattia tai tummanvihreää 

salaattia

• 1/2 pieni parsakaali

• 1/2 pieni punakaali

• 2 isoa porkkanaa

• 2 dl tuoretta persiljaa

• 3 rkl manteleita

Kastike

• 1 porkkana

• 1 rkl omenaviinietikkaa

• 2 rkl oliiviöljyä

• 1/2 tl tuoretta, raastettua inkivääriä

• 1 tl hunajaa

Hienonna kaalit ja persilja pieneksi silpuksi. Kuori ja raasta 

porkkanat. Pilko manteleita pienemmiksi paloiksi. Sekoita 

kaikki kasvikset kulhossa. Keitä lisukkeeksi neljä kananmu-
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naa (tai käytä muuta proteiinin lähdettä). Kuori, puolita ja 

lisää salaattiin.

Valmista kastike. Lisää kaikki ainekset tehosekoittimeen ja 

sekoita tasaiseksi kastikkeeksi. Kaada salaatin sekaan.

Lohi-fenkolisalaatti (2 annosta)
• 200 g savulohta

• 1 fenkoli

• 1 rkl kapriksia

• 1 sitruunan mehu

• 1 rkl oliiviöljyä

• suolaa

Leikkaa fenkoli ohuiksi viipaleiksi ja laita salaattikulhoon. 

Lisää kulhoon kaprikset. Kaada päälle sitruunamehua ja 

oliiviöljyä. Mausta ripauksella suolaa. Sekoita. Tarjoile lo-

hen kanssa.

Kvinoasalaatti

• 1 dl kvinoaa

• 1 dl silputtua purjoa 

• 100 g siitakesieniä/ 1 prk tonnikalaa

• 1 rkl tuoretta minttua

• 1 rkl ruohosipulia

• 2 rkl persiljaa

• oreganoa, suolaa

Laita 2 dl vettä ja kvinoa kattilaan ja kiehauta. Laske sitten 

lämpötilaa ja hauduta miedolla lämmöllä 15 minuuttia.

Kvinoan kypsyessä, silppua purjo ja kuullota pannulla sie-

nien kanssa. Yhdistä purjo, sienet ja kvinoa salaattikul-

hossa ja lisää mausteet ja yrtit.

Kikhernesalaatti (1 annos)
• 2 dl kikherneitä (kypsiä)

• 1 kourallinen romainesalaattia

• n. 10 cm pätkä kurkkua

• 1 tomaatti

• 1/2 avokado
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• 2 dl parsakaalinnuppuja

                 

Silppua salaatti, kuutioi kurkku ja tomaatti, viipaloi avo-
kado ja leikkaa parsakaali sopiviksi suupaloiksi. Valuta ja 
huuhtele kikherneet. Asettele kaikki ainekset kulhoon sa-
laattipedille. 

Lurauta päälle oliiviöljyä, sitruunamehua ja/tai omenaviinie-
tikkaa tai valmista kastikkeeksi ao. basilikapesto.

Basilikapesto

• 4 dl tuoretta basilikaa

• 1 valkosipulinkynsi

• 3/4 dl auringonkukansiemeniä 

• 1 tl suolaa 

• 3 rkl oliiviöljyä

• 1 rkl sitruunamehua

• 2 rkl ravintohiivaa

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi massaksi tehosekoit-
timella. Lisää öljyä tarpeen mukaan.

Pääruoat

Kalapannu (2 annosta)
• 200 g pakasteseitiä

• 1 sipuli

• 1/4 tl raastettua inkivääriä

• 1 kananmuna
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• suolaa, mustapippuria, kurkumaa

Pilko sipuli ja raasta inkivääri ja kuullota pannulla. Lisää sei 

sipuleiden päälle ja hauduta miedolla lämmöllä 10 minuut-

tia, käännä kalapalat ja riko kananmuna sein päälle. 

Hauduta vielä muutama minuutti ja mausta. Kananmunan 

tilalla voit käyttää 1 dl kookosmaitoa. 

Tarjoile kasvisten kanssa.

Haudutettua kalaa ja kasviksia (3-4 
annosta)

• 400 g vaaleaa kalaa (turskaa, kuhaa, haukea)

• 2 isoa kourallista lehtikaalia

• 1 fenkoli

• 1/2 tl mustapippuria

• 1/4 tl suolaa

• 1 valkosipulinkynsi

• 3 tomaattia

                   

Mausta kala suolalla ja pippurilla ja paista pannulla 

kevyesti minuutti per puoli. 

Pese fenkoli, poista varsiosat ja uloimmat kovat suojusleh-

det ja leikkaa ohuiksi suikaleiksi. Pirskota suikaleiden 

päälle oliiviöljyä, suolaa ja pippuria. Revi lehtikaali (poista 

kovat varret) ja pilko tomaatti.

Ota kala pois pannulta. Kuullota hetki murskattua valko-

sipulia pannulla, lisää sitten joukkoon lehtikaali, fenkoli ja 

tomaatit ja hauduta miedolla lämmöllä muutama minuutti. 
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Laita kaikki ainekset uunivuokaan ja paista 180-asteisessa 

uunissa 15-20 minuuttia (riippuen kalafileiden paksuu-

desta).  Vinkki: Jos pidät kastikkeista, kaada uunivuo-
kaan ennen paistoa purkillinen tomaattimurskaa! 

Tulinen mantelilohi (4 annosta)
• 1 lohifile (n. 400 g)

• 2 dl mantelilastuja

• 1 dl curry- tai chilitahnaa (tarkista sokerin määrä!)

• ruohosipulia

Levitä ohut kerros chili/currytahnaa lohen päälle. Silppua 

ruohosipuli ja levitä fileen päälle mantelilastujen kanssa.

Paista 200-asteisessa uunissa 30 minuuttia tai kunnes lohi 

on kypsää. 

Rosmariinikana ja paahdettuja 
kasviksia (2 annosta)

• 2 kanan rintapalaa/koipea

• 2 punajuurta

• 1 pieni kesäkurpitsa

• 2 sellerinvartta

• 1 sipuli

• 1 valkosipulin kynsi

• 1/2 sitruunan mehu

• 1/2 dl oliiviöljyä

• rosmariinia, suolaa, pippuria

Leikkaa kasvikset reiluiksi paloiksi ja laita uunivuokaan 

kanojen kanssa. 

Sekoita oliiviöljy, sitruunan mehu, murskattu valkosipuli ja 

mausteet ja kaadan kanan ja kasvisten päälle.

Paista 180-asteisessa uunissa n. 45 minuuttia tai kunnes 

kana on kypsää.

Kookoskanapata (3 annosta)

• 400 g kanasuikaleita

• 1,5 dl kvinoaa tai riisiä
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• 2,5 dl kookosmaitoa

• 2 dl vettä

• 1/2 bataatti (n. 2 dl)

• 0,5 dl cashew-pähkinöitä

• currymaustetta, kurkumaa

               

Paista kanasuikaleet pannulla kypsiksi. Mausta currylla ja 

kurkumalla. Kuori ja pilko bataatti pieniksi viipaleiksi. 

Kiehauta vesi ja kookosmaito kattilassa. Lisää joukkoon kvi-

noa, bataatti, pähkinät ja ripaus currymaustetta ja kurku-

maa. Laske lämpötilaa ja anna hautua miedolla lämmöllä 

25 minuuttia. Ota kattila pois liedeltä, lisää joukkoon ka-

nasuikaleet, sekoita ja anna vielä hautua kannen alla kym-

menen minuuttia ennen tarjoilua.

Huom! Kasvisversioon korvaa kanasuikaleet kikher-
neillä ja/tai sienillä.

Kalkkunawrapit (4 annosta)
• 400 g kalkkunan (tai broilerin) jauhelihaa

• 2 porkkanaa

• 1 paprika

• 1 avokado

• 1/4 kurkku

• 1 pieni sipuli/2 kevätsipulia

• 1 valkosipulin kynsi

• kurkumaa, suolaa, pippuria

• 1/2 valkokaali
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Raasta porkkanat, silppua sipulit ja viipaloi paprika ja 

hauduta pannulla miedolla lämmöllä muutama minuutti. 

Lisää jauheliha pannulle ja lisää lämpöä. Mausta.

Pilko avokado ja kurkku pieniksi paloiksi. Irrota valkokaalin 

lehdet varovasti kerros kerrallaan. Laita ruokalusikallinen 

jauhelihasekoitusta kaalin lehdelle ja päälle avokadoa ja 

kurkkua. Kääri lehti rullalle ja nauti!

Kasvispihvit
• 1 kesäkurpitsa

• 2 porkkanaa

• 1 sipuli

• 2 kananmunaa

• 1 rkl mantelijauhoa

• suolaa, oreganoa

Raasta kesäkurpitsa ja porkkanat ja sekoita kananmunien 

kanssa. Mausta suolalla ja oreganolla ja muotoile pihveiksi. 

Paista pannulla n. 3 minuuttia/puoli.

Kukkakaalikulho (2 annosta)
• 1 pieni kukkakaali 

• 1 pieni kesäkurpitsa

• 1 punainen paprika

• 2 dl edamamepapuja tai 250 g savulohta

• kourallinen tuoretta korianteria
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Leikkaa lehdet ja kova keskusta irti kukkakaalista. Pilko kuk-

kakaali tehosekoittimessa pieniksi, n. riisin kokoisiksi mu-

ruiksi. 

Kiehauta paistinpannulla 1/2 dl vettä ja lisää joukkoon kuk-

kakaalin muruset. Keitä muutama minuutti, kunnes neste 

on haihtunut. Lisää joukkoon silputtu korianteri ja sekoita.

Pilko kesäkurpitsa kuutioiksi ja paprika suikaleiksi. Peh-

mennä niitä pannulla öljyssä n. 3-5 minuuttia.

Valmista pavut pakkauksen ohjeen mukaan (riippuen 

ovatko ne pakastettuja vai tuoreita). 

Asettele lautaselle ensin annos kukkakaaliriisiä, lisää päälle 

kasvikset ja pavut tai lohi. Kastikkeeksi sopii esimerkiksi se-

koitus oliiviöljyä ja limen mehua, ripaus suolaa ja pippuria.

Pinaattiletut
n. 25 kpl (halkaisijaltaan n. 10 cm lettuja)

• 300 g pakastepinaattia

• 0,5 dl vettä

• 2 dl riisimaitoa

• 4 kananmunaa

• 4 dl riisijauhoja

• 2 tl suolaa

                

Sulata pinaatti huoneenlämmössä tai vesihauteessa. Se-

koita kaikki raaka-aineet keskenään.

Anna taikinan tekeytyä n. 15 minuuttia. Sekoita ja lisää 

vielä ripaus riisijauhoja tarpeen mukaan (tuntuma pitäisi 

olla suurin piirtein samanlainen kuin lettutaikinassa).
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Kuumenna paistinpannulla öljyä tai voita ja lisää pieni kau-

hallinen taikinaa. Paista 1-2 min per puoli.

Kasvispaistos (2 annosta)
• 1 sipuli

• 2 porkkanaa

• 100 g herkkusieniä

• 1/2 keskikokoinen bataatti

• 1 pieni parsakaali (n. 200-300g)

• paprikamaustetta, suolaa, pippuria

• tuoretta korianteria

• 1 kasvisliemikuutio/fondi

Kuori ja pilko sipuli, porkkanat, herkkusienet ja bataatti. 

Lisää ainekset pannulle ja paista öljyssä muutama 

minuutti. Laske sitten lämpötilaa, lisää tilkka vettä ja kasvis-

liemikuutio ja anna hautua kunnes porkkana ja bataatti 

tuntuvat pehmeiltä.

Mausta suolalla, pippurilla ja paprikamausteella. Silppua 

pinnalle tuoretta korianteria.

Välipalat
Joskus vähemmän on enemmän. Seuraavat välipalat vaati-

vat hyvin vähän, jos ollenkaan, valmistelua. Pidä näitä lähet-

tyvillä, jotta nälän yllättäessä sinulla on aina terveellistä 

syötävää käsillä.

• savulohta/pippurimakrillia 

• keitettyjä kananmunia ja pilkottuja kasviksia 

• tonnikalaa (mieluiten MSC-sertifioitua)

• miniporkkanoita, kirsikkatomaatteja

• manteleita, mantelilastuja, pähkinöitä (paitsi 
maapähkinöitä)

• viinirypäleitä, banaaneja, omenaa, mandariineja, ve-
simelonia

• marjoja

• taateleita, viikunoita
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Hedelmä-pähkinäsekoitus (2 
annosta)

• 1 omena

• 10 viinirypälettä

• 1 banaani

• 10 saksanpähkinää

• 10 mantelia

Pilko hedelmät ja puolita pähkinät. Sekoita ja nauti.

Hedelmäsalaatti (2 annosta)
• 1/2 ananas

• 1 persikka

• 1 nektariini

• 2 dl vesimelonia

Pilko, sekoita ja syö.

Guacamole (& kasviksia)
• 1 tomaatti

• 2 avokadoa

• 1 pieni sipuli

• 1 limen mehu

• 1 tl korianteria

Pilko tomaatti pieniksi paloiksi, silppua sipuli, muussaa avo-

kado haarukalla. Purista joukkoon limen mehu ja sekoita. 
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Mausta korianterilla. Tarjoile tuoreiden kasvisten (esim. 

porkkana- tai kurkkutikkujen) kanssa.

              

Chiavanukas (2 annosta)
• 1/2 dl chiasiemeniä

• 3 dl mantelimaitoa

• 1 vaniljatanko

• 1 tl kanelia

• mustikoita, manteleita

Sekoita chiasiemenet ja mantelimaito kulhossa. Lisää jouk-

koon vaniljatangon sisältö ja kaneli. Anna tekeytyä 

jääkaapissa yön yli. Sekoita välillä ja lisää mantelimaitoa tar-

vittaessa.

Tarjoile mustikoiden ja pilkottujen manteleiden kanssa.

Kanelinen vanukas (1 annos)
• 2 dl mantelimaitoa

• 1 tl kanelia

• 1/4 tl suolaa

• 1 tl vaniljaa

• 5 taatelia

• 1 dl proteiinijauhetta

• 1 rkl pekaanipähkinöitä

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimella tasaiseksi mas-

saksi.
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Mustikka”jäätelö”
• 1 banaani

• 2 dl tuoreita mustikoita

• 1 tl tuoretta inkivääriä

              

Pistä banaani pakastimeen puoleksi tunniksi. Raasta 

inkivääri. Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa, kun-

nes lopputulos on paksua ja samettisen pehmeää. Nam!

Jos sinulla sattuu olemaan mustikoita pakastimessa, valm-

ista jätski silloin kohmeisista mustikoista ja jätä banaani 

pakastamatta.

Banaanilettu (1 annos)
• 1 banaani

• 2 kananmunaa

Muussaa banaani ja sekoita kananmunien kanssa 

tasaiseksi massaksi. Paista pieniä lettuja pannulla miedolla 

lämmöllä, käännä paistoajan puolivälissä.

Kookoskeksit (8 kpl)

• 2 pientä banaania 

• 2,5 dl kookoslastuja

• 3 rkl manteli- tai gluteenittomia jauhoja

• 1 kananmuna

• tl psylliumia
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Muussaa banaanit haarukalla ja riko joukkoon kanan-

muna. Lisää muut ainekset ja sekoita.

Muotoile uuninpellille leivinpaperin päälle pieniä keksejä ja 

paista 175-asteisessa uunissa n. 25 minuuttia, kunnes kek-

sit alkavat ruskistua.

Banaanileipä

• 2,5 dl mantelijauhoja

• 1 tl ruokasoodaa

• 1 tl suolaa

• 2 rkl oliiviöljyä

• 3 kananmunaa

• 2 kypsää banaania

• 1,5 dl saksanpähkinöitä ja/tai macadamiapähkinöitä

• 0,5 dl pellavan- ja kurpitsansiemeniä
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Muussaa banaanit haarukalla ja sekoita kananmunien ja 

oliiviöljyn kanssa.

Murskaa pähkinät ja siemenet esim. tehosekoittimessa. Se-

koita kuivat aineet yhteen.

Lisää kuivat aineet nesteiden joukkoon ja sekoita tasaiseksi 

massaksi.

Kaada massa oliiviöljyllä tai voilla voideltuun leipävuokaan 

ja paista 175-asteisessa uunissa 50 minuuttia.

Rapea näkkäri (puolikas pellillinen)
• 1 dl mantelijauhoja

• 2 kananmunaa

• 2 dl vapaavalintaisia siemeniä 

• 3 rkl psylliumia

• 2 rkl oliiviöljyä

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi massaksi ja taputtele pel-

lille leivinpaperin päälle tasaiseksi, ohueksi levyksi. Levytys 

onnistuu parhaiten joko kostutetuin käsin tai toisen leivin-

paperin avulla painellen. 

Paista levyä 175-asteisessa uunissa 30 minuuttia ja anna 

jäähtyä ennen tarjoilua (leipä rapeutuu jäähtyessään).
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