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RUOAT
JAUHELIHA-
MUNAKASMUFFINSSIT 12kpl:
– 200g luomu naudan jauhelihaa
– 1 (50g) sipuli
– 60g suippopaprikaa
– 30g babypinaattia
– 1 (74g) porkkana raastettuna
– 8 kpl (385g) kananmunia
– 2 valkosipulin kynttä
– suolaton jauhelihamauste, suola, mustapippuri ym. 
   haluamiasi mausteita.

– Paista ja mausta jauheliha, lisää sipuli, paprika, pinaattti, jaa täyte 12 silikoniseen   
    vuokaan, reilu rkl/muotti
– Vatkaa munien rakenne rikki ja lisää munaa n.0.5dl/kpl ja paista 200c n.15min 

LINDSTRÖMIN LIHAPULLAT:
– 400g Atrian luomu naudanjauhelihaa
– 1dl  vettä
– 1dl kaurahiutaleita (EI pikakauraa)
– 1 sipuli
– 1 rkl voita
– 100g säilykepunajuuria (kokonaisia tai viipaleita)
– 1 kananmuna
– 1tl suolaa
– 1/4tl mustapippuria
– (psylliumia jos liian vetistä)

– Laita kaurahiutaleet turpoamaan veteen hetkeksi, pilko sipuli ja kuullota sitä voissa 
– Raasta/pilko punajuuri pieneksi, (itse tein tupperin yrttisilppurilla) 
– Sekoita jauheliha, sipulit, punajuuret, kananmuna ja mausteet keskenään.  
    Lisää turvotetut kaurahiutaleet ja sekoita massa tasaiseksi 
– Jos taikina liian löysää, lisää varovasti psylliumia ja anna hetken turvota 
– Paista pannulla kypsäksi tai ota väri pintaan ja kypsennä uunissa 200c n.15min 



KEBAB-RULLA:
RULLA:
– 3 kananmunaa
– ½ tl leivinjauhetta
– ripaus suolaa
–1 rkl öljyä
–1 rkl pellavansiemeniä

– Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi, sekoita leivän muut ainekset keltuaisten  
    kanssa keskenään ja lisää varovasti valkuaisvaahdon sekaan. Levitä leivinpaperilla 
    vuoratulle pellille ja paista uunissa 175c n.8-10min.

TÄYTE:
– Täytteenä n.300g naudan jauhelihaa ruskistettuna ja vahvasti maustettuna, 
     salaattia, punasipulia, suolakurkkua, kurkkua, valkosipulimajoneesia ja tulista 
     tomaattikastiketta

Tulisen tomaattisoossin keittelin näin:
– 500g paseerattua tomaattia
– ½tl cayennepippuria
– 1tl italiainen mausteseos tai oreganoa
– pizzamaustetta

keittele n. 20-30min että tomaatin maku pehmenee, jäähdytä!

VALKOSIPULIMAJONEESI: (kulkee myös nimellä Caesarkastike)
– 1 muna
– 2,5 dl mietoa oliiviöljyä (Bertolli vaaleanvihreä etiketti)
– 2 valkosipulinkynttä
– 0,5rkl dijonia
– 0,5rkl valkoviinietikkaa
– 2-3rkl sitruunanmehua
– mustapippuria, suolaa

– Kaikki korkeaan kapeaan astiaan ja sauvasekoitin pohjaan ja hiljalleen hurrutellen 
    nostaa.. Laita jääkaappiin tekeytymään hetkeksi. 

SIMPPELIKANAPATA:
– 400g broilerin minuuttipihvejä/sisäfileitä
– 3dl paseerattua tomaattia
– 2dl kookosmaitoa 
– 1 suippopaprika pilkottuna
– 1 sipuli
– 1 valkosipulinkynsi
– mausteina curry, kurkuma, jauhettu juustokumina,  
    mustapippuri, herbamare, paprikajauhe, chili tai cayenne- 
    pippuri kävisi tosi hyvin jos ei lapsille tarjoile.

– Hauduta uunissa tai liedellä n. 20min kunnes kana on kypsää



TOMAATTINEN KAALILAATIKKO:
– 1,5 keräkaalia tai 2-3pientä varhaiskaalia
– 750-800g luomu naudan jauhelihaa
– 2 sipulia
– 500g paseerattua tomaattia tai 
– 1-2dl lihalientä (itse tehtyä tai Puljongin) tai vettä (haasteen 
    jälkeen tähän sopii luomukuohukerma)
– mausteina tuore meirami, suolaton jauhelihamauste, sipuli- 
   jauhe, valkosipulijauhe, suola, mustapippuri

– Suikaloi kaali ja keitä hetki, varhaiskaalia ei tarvitse keitellä 
– Ruskista ja mausta jauheliha-sekoita kaali ja jauheliha ja laita vuokaan, laita  
    nesteet ja paista uunissa 200c n.30-45min riippuen uunista, puolessa välin  
    sekoitin niin ei pinta pala.

KEBAKOT n. 30kpl:
– 400g sika-nautajauhelihaa
– 400g naudan paistijauhelihaa
– 1 sipuli
– 1 valkosipulinkynsi
– 1 suippopaprika
– 1½ dl porkkanaraastetta
– ½ kesäkurpitsa raastettuna ja kuivaksi puristeltuna
– 2 rkl seesaminsiemeniä
– 1 muna
– 1tl psyllium
– 1tl iltalialaista mausteseosta tai oreganoa 
– 1tl sipulijauhe
– 1tl valkosipulijauhe
– ripaus kuivattua rosmariini
– ripaus kuivattua timjamia
– tl kärjellinen valkopippuria
– mustapippuria myllystä
– 1½ tl suolaa 

– Vaivaa taikinaksi ja muotoile pötköjä, paista pannulla voissa väri pintaan ja uuniin,  
    200c 15min tai voi tehdä suoraan uunissakin ilman paistamista :)



TULINEN KUKKAKAALISOSEKEITTO:
– 3 isoa kukkakaalia
– 1 sipuli
– 2 kourallista cashewpähkinöitä
– 2 kpl selleriä
– 1 nippu kevätsipulia varsineen
– 2 isoa valkosipulin kynttä tai kolme pientä
– 4 rkl kookosöljyä freesaamiseen
– vettä sen verran että kasvikset nipin napin peittyvät
– 2dl kookoskermaa/kookosmaitoa/luomu kuohukermaa
– mustapippuria ja suolaa

– Valmista keitto kuohukermaa vasta haasteen jälkeen jos koet, että maitotuotteet sopivat sinulle  
– Freesaa sipulit öljyssä, lisää kasvikset ja freesaa vielä, lisää vesi, pähkinät ja  
    haluamasi kerma/maito ja keitä kypsäksi, soseuta sauvasekoittimella tai  
    blenderissä keitinliemen kanssa, lisää vettä tai haluamaasi kermaa/maitoa  
    saadaksesi haluamasi koostumuksen. Jos haluat keittoon potkua, laita päälle  
    chilihiutaleita ja cayennepippuria

BROILERIPULLAT n. 24 kpl:
– 800g broilerin sisäfileitä
– 1dl mantelijauhetta
– 1 sipuli
– 1 suippopaprika
– 2 valkosipulin kynttä
–1tl puhdistamon psylliumia
– 1dl hienonnettua persiljaa
– reilu tl kurkumaa
– tl currya
– ½tl kuivattua inkivääriä 
– 1tl suolaa

– Jauha broileri monitoimikoneen s-terällä tai blenderissä, pilko sekaan sipuli,  
    paprika, persilja. Laita mausteet, mantelijauhe ja psyllium ja vaivaa taikinaksi,  
    muotoile kostutetuin käsin palleroita, paistoin gheessä värin pannulla ja sit uuniin 
    200c n.15min



HAUKI-LOHIPULLAT 25kpl:
– 300g haukifilettä
– 650g kirjolohifilettä
– 1 sipuli
– 2 valkosipulinkynttä
– 1dl kevätsipulia pilkottuna
– 1tl psyllium
– 1rkl tattarijauho
– 1tl suola, ois saanut olla enemmän
– ripaus valkopippuria
– sitruunapippuria 
– ½ sitruunan mehu 
– 1dl hienonnettua pinaattia
– 1 suippopaprika
– ½punttia tuoretta tilliä pilkottuna
– 1 muna

– Jauha kalat monitoimikoneen S-terällä massaksi, pilko loput aineet pieneksi ja  
    sekoita taikinaksi, anna hetken tekeytyä, pyörittele kostutetuin käsin pulliksi tai  
    pihveiksi, paista gheessä väri pintaan ja laita uuniin 200c, 20min

KANANUGETIT:
– 350g ohuita fileepihvejä (kariniemen minuuttipihvit)
– 1 muna
– oliiviöljyä, mausteita
– 1dl pofiber perunakuitua
– 2dl mantelijauhetta
– gheetä paistamiseen 

– Pilko kanat ja pyörittele oliiviöljyssä ja haluamissasi mausteissa, pyörittele  
    maustetut kanat kananmunassa ja pofiber/mantelijauhe seoksessa ja paista  
    gheessä kunnes ovat kullankeltaisia. 
– Majoneesiksi sopii sama kuin kebabrullan ohjeessa,  
    näiden kanssa sopii kurkumalla/currylla maustettu versio

PASTA BOLOGNESE (1 annos):
– 1,5 kesäkurpitsaa julienne terällä suikaloituna
– 200g naudan jauhelihaa
– 1 sipuli
– 1 valkosipulinkynsi
– 1 dl paseerattua tomaattia
– Päälle parmesania raastettuna haasteen jälkeen, jos maistuu)

– Suikaloi kesäkurpitsa ja pyörittele hetki pannulla voissa tai öljyssä. 
– Paista jauheliha ja lisää paseerattu tomaatti ja mausteet, hauduta hetki että  
    kastike saostuu



COLESLAW:
–300g valkokaalia ohuena suikaleena  
   *keraaminen leveä kuorimaveitsi tosi hyvä tähän, kaali  
     puoliksi ja reunasta suikaloimaan) 
–100g porkkanaa ohuena suikaleena (julienne terä)
– 2 sipulia suikaloituna
– 2dl valkosipulimajoonesia, halutessasi ilman valkosipulia
– suolaa, mustapippuria

BATAATTIBURGERIT:
– Viipaloi bataatit ja kypsennä uunissa 200c n.15min  
    kunnes ovat kypsiä, valele oliiviöljyllä, pintaan suolaa 
    ja mustapippuria

– Täytä burgerit salaatilla, kanalla/jauhelihapihvillä/ 
    lohella ja laita kastikkeiksi tulista tomaattikastiketta  
    ja valkosipulimajoneesia

KUKKAKAALIRIISI JA LOHI
– Raasta/silppua (Tupperin yrttisilppuri paras)  
   kukkakaali ja pyörittele hetki pannulla voissa että  
   vähän pehmenee, mausta kurkumalla, herbamarella  
   ja mustapippurilla 
– Paista lohi ja mausta, lisäksi tuoretta tilliä 

PAAHDETTUA BATAATTIA 
JA BELUGALINSSEJÄ
– Lohko bataatti ja sivele pintaa öljyä ja mausteita,  
    paahda 200c n.15min kunnes kypsiä 

– Keitä Belugalinssejä 20min, lisää sekaan 2rkl  
    luomuvoita ja loraus balsamicoa



MAIDOTON MAKARONILAATIKKO:
– 2 pss urtekramin täysjyväriisi fusillia
– 1kg naudan paistijauhelihaa
– 2 sipulia
– 7dl luomu kauramaitoa
– 3 munaa
–1 prk luomu paseerattu tomaatti
– suolaa, mustapippuria, valkosipulia, ym haluamiasi mausteita

– Ruskista jauheliha ja sipuli, mausta ja sekoita raakojen makaronien kanssa, laita  
    vuokaan ja tee munamaito, lisää vielä paseerattu tomaatti päälle ja sekoittele  
    sekaan. Uunissa 175c (kiertoilma) 45min

KALAMUREKEPIHVIT n.25kpl
– 500g lohta
– 1 kesäkurpitsa raastettuna ja kuivaksi puristeltuna
– 2 valkosipulin kynttä
– 1 porkkana raastettuna ja kuivaksi puristeltuna
– 1 sipuli
– 1 muna
– ½ nippua kevätsipulia
– 130g fetaa (ei pakollinen)
– ½ suippopaprika
– 1tl psyllium
– 0,5dl tattarijauhoja
– 1rkl kookosjauhoja
– sitruunapippuria, mustapippuria, suolaa jos et laita fetaa 

– Pilko kala pieneksi ja raasta ja pilko kasvikset, purista niistä neste pois hyvin,  
    sekoita kalan joukkoon ja lisää muna, jauhot ja psyllium, anna seistä n.15min niin  
    psyllium turpoaa. 
– Muotoile kostutetuin käsin pieniä pihvejä ja paista voissa

PELTIKAALI:
– n. 1kg keräkaalia ohueksi siivutettuna/silputtuna
– n. 400g jauhelihaa
– 1 sipuli
– paistamiseen öljyä (tai kirkastettua voita, jos  
   maidottomuuden kanssa ei ole niin tarkkaa)
– suolaa, mustapippuria ja maustepippuria maun mukaan
– 1rkl kuivattua meiramia jos haluaa 

– Paista jauheliha kypsäksi rasvassa yhdessä sipulin kanssa ja mausta makusi  
    mukaan suolalla ja pippurilla. 
– Sekoita kaalin joukkoon ja mausta meiramilla sekä halutessasi vielä suolalla ja  
    pippureilla.   
– Kaada seos leivinpaperoidun pellin päälle ja peitä foliolla. Kypsennä uunissa 200C   
    noin 1-1½h kunnes on kypsää. Folion voi ottaa paistamisen loppuvaiheessa pois,  
    jotta pinta saa väriä. (Alkuperäinen resepti Antipastaa blogista)



PIKA-KANAWOKKI:
– 1pkt Tervens kikhernefusillia
– 300g kanan fileesuikaleita 
– 1pss lidlin tuorekasvissekoitus, missä parsakaali, punasipuli,  
    keltaporkkana ja paprika
– Mausteina kanassa curry, sipulijauhe, suolaton broileri- 
   mauste, herbamare ja pari rkl tomaattipyrettä

– Keitä pasta, paista kana ja kasvikset ja sekoita pastan joukkoon 

PAIMENENPAISTOS:
Kastike pohjalle:
– 400g naudan jauhelihaa
– 2kpl porkkanaa pieninä kuutioina
– 1 sipuli
– 2 valkosipulinkynttä
– 3dl paseerattua tomaattia/tomaattimurskaa
– 2tl pizzamauste/oregano
– 2tl suolaton jauhelihamauste
– 2tl sipulijauhe
– Herbamare ja mustapippuri

– Paista jauheliha, mausta  
– Lisää porkkanat ja sipulit sekaan 
– Lisää tomaattimurska ja hauduta hetki
– Laita kastike uunivuoan pohjalle

Muussi päälle:
– 300g kukkakaali
– 200g palsternakka
– 50g juustoraastetta pinnalle
– 1dl luomu kuohukermaa
– 20g voita
– Herbamare, mustapippuri

– Höyrytä kukkakaali ja palsternakka kypsäksi, soseuta kerman ja voin kanssa, 
    mausta 
– Levitä muussi kastikkeen päälle
– Ripottele juustoraaste pinnalle ja paista uunissa 200c n.20min



IGORIN KANAA:
– 2pkt broilerin paistileikkeitä
– 2prk smetanaa
– 1 punainen paprika
– 1 keltainen paprika
– 1 sipuli
– 2 valkosipulinkynttä 
– 2 prk tomaattimurskaa
– 2 tl currya
– 1 tl kurkumaa
– 2 rkl tomaattipyrettä
– 4 kpl suolakurkkua pilkottuna

– Laita kaikki muut aineet paitsi suolakurkku uunivuokaan ja uuni 200c n. 
    1h 15min-1.5h riippuen uunista. Lisää kypsennyksen loppuvaiheessa suolakurkut  
     sekaan. 
– Sopii kukkakaaliriisin kanssa
– Tähän kylkeen sopii hyvin myös turkkilainen/Kreikkalainen jogurtti

ROMESCOKASTIKE:
– 2 paprikaa
– 1dl luomu tomaattimurskaa
– 1dl manteleita
– 0.5dl Terra Creta oliiviöljyä
– 1rkl omenasiiderietikkaa tai muuta viinietikkaa
– pari oksaa persiljaa
– 2 valkosipulinkynttä
– 2 mietoa chiliä
– suolaa ja mustapippuria oman maun mukaan

– Grillaa uunissa tai grillissä paprikat mustaksi ja kuori jäähtyneenä, 
    blendaa lopuksi kaikki ainekset

MAUSTEINEN PORKKANAKEITTO:
– 1kg porkkana
– 300g kukkakaali 
– 3 sellerinvartta
– 2 sipulia
– 2 valkosipulinkynttä
– 1tl kurkumaa
– 1tl currya
– 2tl herbamarea
– 1dl kookosmaitoa
– 2rkl voita freesaamiseen 

– Pilko ja freesaa kasvikset voissa 
– Lisää vettä sen verran että kasvikset juuri peittyvät, lisää mausteet, keitä kypsäksi
– Lisää kookosmaito ja blendaa KUNNOLLA että sellerin kuidut menee sileäksi, vaati 
    rawmixillä täysillä tehoilla parin minuutin blendauksen, blendaa useammassa erässä



HERKUT
MANTELILETUT n.10kpl
– 3 munaa
– 3 reilua rkl mantelijauhetta
– 1dl kookosmaitoa
– 0,5tl vaniljaa
– 0,5tl kardemummaa

– Paistele voissa ja tarjoile mansikkakastikkeen kanssa

BANAANILETUT:
– 1,5 banaania
– 3 munaa
– 1tl kanelia
– 2tl tocoa
– ½tl psyllium
– ½tl kardemummaa
– ½tl lakritsijauhetta
– ripaus suolaa

– Paistele kookosöljyssä tai voissa, tarjoile mansikkakastikkeen kanssa 

KAURA-PORKKANALEIPÄSET:
3kpl:
– 2dl kaurahiutaleita
– 2 munaa
– 1dl gluteeniton kaurajauho
– 1/2 porkkana raastettuna
– 1/2tl psyllium
– Loraus oliiviöljyä
– Suolaa ripaus ja päälle sormisuolaa

– Uunissa 200c (kiertoilma) n.10min 
– Tarjoile lämpöisenä luomuvoin kanssa



KAURA-BANAANI-KOOKOSPANNARI:
Pellillinen:
– 3dl kookosmaito
– 1,5dl kauramaito
– 2 munaa
– 1/2tl suolaa
– 1tl psyllium
– 2dl gluteeniton kaurajauho
– 1/2tl vanilja
– 1tl kardemumma
– 1tl kaneli
– 2 banaania muussattuna 
– 2rkl kookoshiutaleita +pinnalle jos haluaa ripotella

– Kaikki sekaisin, anna hetken turvota, paista pellillä, 200c (kiertoilma) 20min,  
    helposti tuntui jäävän leivinpaperiin kiinni, ensikerralla sipaisen kookosöljyllä  
    paperin

KAURALETUT 12 kpl:
– 2dl luomu kauramaito
– 1dl kookosmaito
– 1muna
– 1tl puhdistamon psyllium
– 1/2tl suolaa
– 1tl inkkarisokeria
– 1dl gluteeniton kaurajauho

– Kaikki sekaisin, turvota hetki, paistele voissa

GREAT GRANOLA:
– 2dl kurpitsansiemeniä
–1dl seesaminsiemeniä
– 2dl cashewta pilkottuna
– 2dl kaurahiutaleita
– 1dl kookoshiutaleita
– 2rkl hunajaa
– 8 kuivattua luomu luumua
– 3rkl marjajauhetta
– 0,5tl kardemummaa
– 0,5tl vanilja

– Sekoita kaikki muut paitsi marjajauhe, luumut ja mausteet. 
– Laita pellille tai uunivuokaan ja paahda 175 asteessa n.15 min muutaman minuutin  
    välein käännellen seosta, palaa helposti!
– Anna hetken jäähtyä, lisää marjajauhe, mausta ja pilko luumut ym kuivattuja 
    hedelmiä sekaan jos haluat



VADELMA-PÄHKINÄRAAKASUKLAA:
– 1pss(150g) kaakaomassaa
– 2rkl kookosöljyä
– 2dl kaakaovoita
– 2tl macaa
– 2-3rkl toco
– kalaharin suolaa
– 2rkl hunajaa
– 1tl vaniljaa

– Useita kourallisia kotimaisia puutarhavadelmia joukkoon ja vielä pinnalle,
     kuivapaahdettuja cashewpähkinöitä päälle ja suolaripsauksia 
– Pakastimeen 15-30min tai kunnes on leikattavaa

FAZERINA-RAAKAKAKKU:
mini irtopohjavuokaan, halkaisija 12cm

Pohja:
– 1dl lidlin pähkinäsekoitusta (vihreä pussi)
– 1tl kookosöljy
– 1tl hunajaa
– 1tl vettä
– 4 kpl pirkan luomutaatelia

– Sekoita kaikki monitoimikoneessa ja painele vuokaan ja laita pakastimeen
Täyte:
– 2dl liotettuja cashew pähkinöitä
– 1kpl suklaa-appelsiiniraakasuklaa patukka (lidl)
– 2tl kookosöljyä sulatettuna
– 1dl vettä
– 1 appelsiinin mehu
– 1tl luomuappelsiinin kuorta raastettuna
– 1tl raakakaakaota
– 2tl tocoa (riisinlesejauhe, ei pakollinen, tuo kermaisuutta)
– ½rkl hunajaa

– sulata kookosöljy ja suklaapatukka, laita pähkinöiden ja muiden aineiden kanssa 
    blenderiin ja aja samettisen tasaiseksi massaksi
– laita täyte pohjan päälle ja pakastimeen noin tunniksi tai kunnes on leikattavaa

PORKKANALEIPÄ:
– 2 luomumunaa
– 2dl mantelijauhetta
– 1,5dl porkkanaraastetta
– 1rkl oliiviöljyä
– ripaus kalaharin suolaa

– Sekoita kaikki muut paitsi marjajauhe, luumut ja mausteet. 
– Laita pellille tai uunivuokaan ja paahda 175 asteessa n.15 min muutaman minuutin  
    välein käännellen seosta, palaa helposti!
– Anna hetken jäähtyä, lisää marjajauhe, mausta ja pilko luumut ym kuivattuja 
    hedelmiä sekaan jos haluat

– Kaikki sekaisin ja levitä pellille, paista uunissa 175 asteessa n.15min 
– Tuplaa määrät pellilliseen



MUSTIKKAMUFFINSSIT 6 kpl:
– 2½dl mantelijauhetta
–1tl leivinjauhetta
– hyppysellinen suolaa, mä kyllä unohdin tämänkin ;) 
– 2rkl hunajaa
– 1,25 dl kookosmaitoa/kermaa/maitoa/vettä
– 2rkl kookosöljyä tai voita sulatettuna
– 1 muna
– 1 dl mustikoita 

– kuumenna uuni 175 asteeseen
– sekoita kuivat ja märät aineet eri kulhoissa 
– yhdistä ne varovasti
– kääntele mustikat taikinaan 
– lusikoi taikinaa muffinssivuokaan (silikoninen ehdottomasti paras) 
– paista 20-25min
– anna jäähtyä     
itse laitoin pinnalle extramustikoita

MARJAJOGURTTI:
– 2,5dl kookosmaitoa
– 2-3dl vettä (sillein että blenderi jaksaa jauhaa, vähempikin  
   riittää)
– 1 banaani
– 250g jäisiä mansikoita
– 200g jäistä mustikka-mansikka-vadelmasekoitusta  
   (kotimainen kuningasmarja)
–1tl vaniljaa
– loraus hunajaa
– 1 avokado

– Kaikki blenderiin ja sekaisin



MUSTIKKAPIIRAKAN MAKUINEN 
TUOREPUURO:
 3 reilua annosta 
– 2dl provamel luomu mantelimaito
– 2dl oatly luomu kauramaito
– 4dl luomukaurahiutaleita
– 1tl ceylonkaneli
– 1tl kardemumma
– 4dl mustikoita
– 5 luomuluumua (pirkan)
– Loraus luomuhunajaa

– Sekoita kaurahiutaleet ja mausteet kasvimaitojen joukkoon
– Blendaa mustikat ja luumut
– Sekoita puuron sekaan tai lado kerroksittain lasiseen astiaan,  
    laita jääkaappiin tekeytymään 

MINI-SNICKERSRAAKAKAKKU:
Pohja:
– 1dl paahdettuja cashew-pekaani-mantelisekoitusta  
    (dry roasted, uutuus)
– 4 luomutaatelia
– 28g kaakaovoi
– 2rkl vettä

– Sulata kaakaovoi ja jauha pähkinät ja taatelit monitoimikoneella, lisää vesi ja  
    kaakaovoi ja sekoita vielä massaksi jonka painelet pieneen (12cm halkaisija)  
    vuokaan ja pakastimeen:
– Kun pohja on jähmettynyt, laita 2 reilua ruokalusikallista luomu sokeriton  
    (urtekram) crunchy peanut butteria pohjan päälle, laita taas pakastimeen,  
    valmista keskikerros.
KESKIKERROS:
– 3dl liotettuja cashewpähkinöitä
– 2reilua tl tocoa
– 1tl hunaja
– 1dl liotettuja mulperinmarjoja (tuo toffeemaisen maun)
– ½tl vaniljaa
– 1rkl kookosöljyä 
– 30g kaakaovoita
– 1dl vettä

– Sulata kaakaovoi ja kookosöljy ja lataa kaikki blenderiin ja anna pyöriä niin kauan   
    kunnes massa on samettista. Laita massa maapähkinävoikerroksen päälle ja  
    pakastimeen, anna vähän aikaa jähmettyä ja laita päälle kuorrute

KUORRUTUS:
–1kpl puhdistamon tumma raakasuklaapatukka
– 1tl kookosöljyä

– sulata ja levitä kakun päälle ja laita pakastimeen, anna olla n. 1h ja siirrä jääkaappin 
     ja kakku on leikattavissa..tai ainakin minulla oli ;)

– Sekoita kaikki muut paitsi marjajauhe, luumut ja mausteet. 
– Laita pellille tai uunivuokaan ja paahda 175 asteessa n.15 min muutaman minuutin  
    välein käännellen seosta, palaa helposti!
– Anna hetken jäähtyä, lisää marjajauhe, mausta ja pilko luumut ym kuivattuja 
    hedelmiä sekaan jos haluat



LANTTU-KESÄKURPITSAPELTILEIPÄ:
– 1 lanttu keitettynä ja soseutettuna (3dl sosetta)
– 2dl kesäkurpitsaraastetta hyvin puristeltuna kuivaksi
–1 muna
–4dl mantelijauhetta
– 4rkl Pofiber perunakuitua
–1,5tl puhdistamon psylliumia
–Ripaus merisuolaa
–Oliiviöljyvä loraus
– Voisulaa voiteluun

– Pilko ja keitä lantut, soseuta, lorauta lanttujen sekaan oliiviöljyä ja blendaa soseeksi
– Raasta ja puristele kesäkurpitsasta ylimääräinen neste pois ja lisää muna, psyllium

ja pofiber, anna hetken seisoa että psyllium turpoaa. Lisää lanttusose ja manteli- 
    jauhot, levitä pellille ja paista 200cn.10 min. Sulata voita (n.50g) ja voitele leipä ja 
    laita vielä uuniin n.5-10min kunnes on saanut kauniin värin pintaan. Syö voin kera.

RAAKA PEANUTBUTTERCUPS 4kpl:
– 50g kaakaovoita
– 20g raakakaakaojauhetta
– 1tl kookosöljyä
– 1/2tl ashwagandhaa
– 1tl hunaja
– 1 kukkurallinen ruokalusikallinen tocoa

Täyte:
– 2rkl luomu crunchy maapähkinävoita
– 1tl kookosöljyä

– Valmista raakasuklaa ja jaa 4silikoniseen muottiin niin että pohjat peittyy,
pakasta n.10min että kovettuu

– Sulata maapähkinävoi ja kookosöljy notkeaksi, lisää kerros suklaan päälle, pakasta
taas n.15min kunnes jähmettyy

– Lisää loput suklaat pinnalle ja pakasta noin tunti

MUSTAHERUKKA-PUOLUKKA
TUOREPUURO
– 3dl puolukoita
– 2dl mustaherukoita
– 5dl kaurahiutaleita
– 2dl kauramaitoa
– 2dl mantelimaitoa
– 1dl kookosmaitoa
– 1/2tl kardemumma
– 1/2tl kaneli
– 1/2tl raakalakritsijauhe
– 1rkl hunaja

– Sekoita kaurahiutaleet nesteiden ja mausteiden kanssa.
– Blendaa marjat ja sekoita puoleen puurosatsista jos haluat erivärisiä kerroksia



VINKIT KASVISTEN MONIPUOLISEEN KÄYTTÖÖN 

UUNIJUUREKSET
– Porkkana, lanttu, punajuuri, sipuli, oliiviöljy ja mausteet, uuni 200c kunnes kypsiä

KESÄKURPITSASPAGETTI
– Julienne terä ihan ehdoton mutta onnistuu kuorimaveitsellä tai jopa juustohöylällä,  
    suikaloi veitsellä sitten ohuemmaksi suikaleeksi tai tee leveämpää tagliatelleä. 
– Suikaloi kesäkurpitsa ja kääntele ihan hetki öljyssä/voissa pannulla että vähän  
    pehmenee, jätä purutuntumaa, mausta. Spagettia voi tehdä myös porkkanasta.     
– Laitesuositus tähän hommaan: Wilfa Curly

KUKKAKAALIRIISI
– Raasta kukkakaali raastinraudalla, pyörittele voissa pannulla hetki ja mausta.     
– Huipputuote tähän on Tupperwaren yrttisilppuri! 

SOSEKEITOT
– Kattilaan lanttua, porkkanaa, sipulia, palsternakkaa, purjoa, valkosipulia, kukka- 
    kaalia, kesäkurpitsaa, freesaa kasviksia voissa hetki ja lisää vettä niin että  
    juuri peittyvät ja mausteita maun mukaan, keitä kypsäksi ja blendaa keitoksi,  
    paahda keiton päälle kurpitsansiemeniä tai pähkinöitä, paista kanaa/kalaa/ 
    jauhelihaa sekaan niin saat proteiinia myös

KESÄKURPITSA-SIPULI-PAPRIKA-PINAATTIPAISTOS
– Ihan supernopea ja hyvä lisäke, kaikki ainekset voit pilkkoa jo valmiiksi astiaan ja  
    heittää vain pannulle kun tulee tarve. 
– Paista voissa tai oliiviöljyssä 

RAASTEET
– Suikaloi veitsellä kaalista ohuita suikaleita, tai höylää juustohöylällä. Suikaloi  
    porkkanaa Julienneterällä tai raastinraudalla sekaan, suikaloi kurkkua, paprikaa,  
    sipulia sekaan, tee kerralla iso satsi niin helppoa lisäkettä on valmiina useammalle  
    päivälle :) 



VOISSA PAISTETTU LANTTU
– Pilko lanttu ja paista pannulla reilussa voissa kypsäksi, onnistunee muillakin  
    kasviksilla :) 

GREENMONSTER
– Tästä löytyy se paras versio itselle vain testailemalla 😊 oma lemppari pinaatti-lehti- 
    kaali-mango-ananas-nokkonen(jauheena)

JUURES/KUKKAKAALIMUUSSI
– Keitä/höyrytä kukkakaali tai porkkanaa, lanttua ym juureksia kypsäksi ja voita+ 
    suolaa sekaan ja sauvasekoittimella tai blenderillä sileäksi 

TANKOPARSA 
– Ihan kaikilla tavoin valmistettuna, hollandaise kastikkeen kanssa ihan superia 

LANTTU/BATAATTI/PORKKANA/PUNAJUURIRANSKALAISET
– Pilko tikuiksi ja pyörittele oliiviöljyssä ja mausteissa tai mausta vain suolalla ja  
    pippurilla, uunissa 200c n.15-20min

Kiitos
 sinulle haasteesta, on ollut hienoa taas opastaa ravinnosta 

kiinnostuneita ihmisiä parempiin valintoihin, tässä pieni opus 
sinulle jatkoa ajatellen.

 😊 
Ps. Jatkoryhmässä mulla on Helin Herkkucorner missä on tällä hetkellä 

136 reseptiä, sisältäen kaikki nämä ja “muutaman” vielä lisäksi 
toivottavasti näemme jatkoryhmässä! 

❤– mentori Heli ♥


