
  

Resepti-ideoita 
 

AAMUPALAT: 

JAUHELIHA-MUNAKASMUFFINSSIT 

12kpl: 200C n.15min 

200g luomu naudan jauhelihaa 

1 (50g) sipuli  

60g suippopaprikaa 

30g babypinaattia 

1 (74g) porkkana raastettuna 

8kpl (385g) kananmunia 

2 valkosipulin kynttä 

 

 

 



 

Valmistus: 

➔ Paista ja mausta jauheliha 

➔ Lisää sipuli, paprika, pinaatti 

➔ Jaa täyte 12 silikoniseen vuokaan, reilu rkl/muotti 

➔ Vatkaa munien rakenne rikki ja lisää munaa n.0.5dl/muotti 

➔ Laita 200c uuniin noin 15 minuutiksi 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

KIKHERNE KULHO (2 

kulhollista) 

425g luomu kikherneitä  

1 tl kurkumaa 

½ tl hyvälaatuista suolaa 

½ tl pippuria 

¼  valkoinen sipuli silputtuna 

2  valkosipulinkynttä 

murskattuna 

Viimeistele 

extra-neitsytoliiviöljyllä 

 

Koristeluun: 

● erilaisia vihreitä 

(esim. pinaattia ja 

vihersalaattia) 

● Kourallinen persiljaa 

silputtuna 

● Kourallinen 

korianteria silputtuna 

● Avokado 

 

 



 

Valmistus: 

➔ Muserra joitakin kikherneistä haarukalla, jättäen kokonaisia mukaan 

➔ Sekoita kikherneiden mukaan kurkuma, suola ja pippuri kunnes seos on tasainen 

➔ Pyöritä pannun keskilämmöllä silpottu sipuli öljyssä, kunnes pehmeää. 

➔ Lisää murskattu valkosipuli ja paista vielä noin minuutin ajan kunnes aromit tulevat 

esille. (vältä tummumista) 

➔ Lisää Kikherneseos sipuleiden sekaan ja sekoita noin viiden minuutin ajan 

➔ Asettele kulhot: alle vihreitä, lisää seos ja koristele pinta korianterilla ja persilijalla. 

Tarjoile avokadojen kera.  

➔ NAUTI! 

 

 Kuva/reseptipohja: https://wellandfull.com/2016/03/chickpea-scramble-breakfast-bowl/ 

 

KOOKOS-KANELI TUOREPUURO (4-6 

purkkia): 

4,5dl  tölkki kookosmaitoa 

Reilu 2dl kaurahiutaleita 

3 rkl Puhdistamon chia-siemeniä 

1 rkl laadukasta hunajaa 

½ tl luomu kardemumma 

¼ tl luomu kanelia 

Lisäksi koristeluun esim. Päärynää, 

mustikoita, banaania, kiiviä jne. 

 

 

 

 

Valmistus:  

➔ Sekoita kaikki koristeluja lukuunottamatta sekaisin ja lisää ne rasioihin. 

➔ Laita kansi kiinni tai päällystä purkit ja jätä jääkaappiin 1-2 tunniksi tai yön yli. 

➔ Asettele tuorepuuro mielesi mukaan ja lisää mukaan haluamasi lisukkeet 



 

 

Kuva/reseptipohja: 

http://ohsheglows.com/2015/07/30/coconut-cardamom-vegan-overnight-oat-parfait-with-blueberry-chia-seed-jam/ 

 

 

JAUHELIHA -SHAKSHUKA 

By Paleoemäntä edit LIFW 

1 isohko keltasipuli 

3-5 valkosipulinkynttä 

Noin 6 pieniä paprikoita 

2 chilipalkoa (jalopenoa) 

1 tl kanelia 

1 tl paprikajauhetta 

(paahdettu) 

1/2 – 1 tl juustokuminaa 

~1 rkl tomaattipyrettä 

2 tl sitruunaa 

~400 g jauhelihaa 

2-4 kananmunaa 

Kirsikkatomaatteja 

~2rkl Puhdistamon 

kookosöljyä (paistamiseen) 

Rouhittua mustapippuria.ja 

suolaa maun mukaan 

Viimeistelyyn murennettua 

fetajuustoa (hiukan RD 

meininki), oliiviöljyä ja 

tuoretta persiljaa 

 

Valmistus:  

➔ Kuori ja silppua valmiiksi kaikki kuorimista ja silppuamista vaativat raaka-aineet. 

http://ohsheglows.com/2015/07/30/coconut-cardamom-vegan-overnight-oat-parfait-with-blueberry-chia-seed-jam/


 

➔ Kuullota sipuleita kookosöljyssä ja lisää hetken päästä pannulle mukaan chilit ja 

paprikat sekä mausteet; juustokumina, kaneli sekä paprikajauhe. Pyörittele kunnes 

sipulit ja paprikat ovat pehmenneet hieman. 

➔ Lisää mukaan jauheliha, tomaattipyre, rouhittu mustapippuri sekä suola. Ruskista 

jauheliha sipuli-paprika-mausteseoksessa. 

➔ Lisää kypsennetyn jauhelihan joukkoon valutetut (ja käsin murskatut?) tomaatit ja 

sitruunan liemi. Säilytä tomaattien liemi ja lisää sitä tarvittaessa notkistamaan 

pannua. 

➔ Tarkista maku! Lisää tarvittaessa mausteita tarvittaessa ennen seuraavaa vaihetta 

➔ Riko pannun päälle kananmunat (säästä keltuainen kokonaisena!) ja laita päälle kansi, 

jotta munat kypsyvät. 

➔ Odota kunnes valkuainen on muuttunut valkoiseksi ja viimeistele pannu esim. 

oliiviöljyllä, fetajuustolla ja silputulla persiljalla 

➔ Nauti ja lämmitä lisää seuraavana päivänä! 

Kuva/reseptipohja: https://paleokeittio.fi/2014/02/06/paleoliittinen-aamiaispannu/ 

 

LOUNAS: 
 

AURINKOINEN KANASALAATTI kahdelle 

1pss Pirkan Toscana salaattisekoitusta (kuten kuvassa) tmv 

salaattia 

2 kourallista babypinaattia 

½ kurkku 

2 appelsiinia 

3 kanankoipea  

kaksi kourallista cashewpähkinöitä 

 

https://paleokeittio.fi/2014/02/06/paleoliittinen-aamiaispannu/


 

Kastike: 

Macadamianpähkinäöljyä 

½ sitrunanmehu/annos 

päälle merisuola hippusia sekä mustapippuria 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

SEKAISIN KANASTA  

4 dl basmatiriisiä (raakana mitattu)  

800g broilerin sisäfileitä 

2 parsakaalia 

1 myskikurpitsa 

2 sipulia 

1 suippopaprika 

1 kukkakaali 

 

 

Valmistus:  

➔ Keitä riisit 

➔ Höyrytä parsakaalit, kukkakaali ja myskikurpitsat kypsäksi 

➔ Mausta ja paista kanat gheessä 

➔ Sekoita kaikki yhteen ja nauti! 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

HIRSSI-PARSAKAALISALAATTI 

6 dl vettä 

Kurkumaa 

Puhdistamon guarende-merisuolaa 

2 dl hirssiä (kuorettomia 

hirssinjyviä) 



 

1-2 parsakaali 

1 punasipuli 

2 porkkanaa raastettuna 

1 omena  

Oliiviöljyä 

Tuore persilja 

 

Valmistus: 

➔ Kiehauta vesi ja lisää kurkuma ja suola  

➔ Keitä hirssit ohjeen mukaan ja anna jäähtyä 

➔ Höyrytä tai keitä parsakaali 

➔ Yhdistä ainekset ja viimeistele oliiviöljyllä ja tuoreella persiljalla 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

KESÄINEN 

PAPRIKASALAATTI 

2 keltaista paprikaa 

1 punainen paprika 

1 punasipuli 

½ kurkku 

Loraus oliiviöljyä 

Pienempi loraus 

seesamiöljyä (vahva 

maku!) 

Pienin loraus 

omenaviinietikkaa 

Sormisuolaa 

Oreganoa 

Mustapippuria 



 

Poppamiehen garlic 

rub 

kuivamarinadiseosta 

 

Valmistus:  

➔ Pilko kasvikset 

➔ Sekoita kasvikset öljyjen, mausteiden ja viinietikan kanssa 

➔ Anna maustua tai syö heti 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

 

 

VÄLIPALAT: 

MANTELILETUT n.10kpl 

3 munaa 

3 reilua rkl mantelijauhetta 1dl 

kookosmaitoa  

0,5tl vaniljaa 

0,5tl kardemummaa 

 

 

 

 

 

Valmistus:  

➔ Paista voissa ja tarjoile haluamasi lisukkeen kera esim. marjojen kanssa 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 



 

 

 

KAURA-PORKKANALEIPÄSET  3kpl: kiertoilma 

200c n. 10min 

2dl kaurahiutaleita 

2 munaa  

1dl gluteeniton kaurajauho 

½ porkkana raastettuna 

½ tl Puhdistamon psylliumia 

Loraus oliiviöljyä  

Ripaus suolaa 

 

 

 

Valmistus:  

➔ Kaikki sekaisin ja paista uunissa 200c (kiertoilma) n.10min 

➔ Lisää päälle sormisuolaa heti kun valmiita 

➔ Tarjoile lämpöisenä luomuvoin kanssa 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

       

 

GREAT GRANOLA 175c n. 15min 

2dl kurpitsansiemeniä 

1dl seesaminsiemeniä 2dl cashewta pilkottuna 2dl 

kaurahiutaleita 

1dl kookoshiutaleita 

2rkl hunajaa 

kuivattua luomu hedelmää 

3 rkl marjajauhetta 

0,5tl kardemummaa 

0,5tl vanilja 



 

 

 

 

Valmistus:   

➔ 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 ja kuivattuja hedelmiä sekaan, jos haluat 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

MARJAJOGURTTI 

2,5dl kookosmaitoa 

2-3dl vettä (sillein että blenderi 

jaksaa jauhaa, vähempikin riittää) 

1 banaani 

250g jäisiä mansikoita 

200g.mustikka-mansikka-vadelmase

koitusta (kotimainen 

kuningasmarja) 

1 tl vaniljaa 

loraus hunajaa 

1 avokado 

 

Valmistus:  

➔ Kaikki blenderiin ja sekaisin ja nauttimaan! 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

 



 

 

PÄIVÄLLINEN: 

SIMPPELI KANAPATA 

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 

cayennepippuri kävisi tosi hyvin, jos 

ei lapsille tarjoile. 

 

Valmistus:  

➔ Sekoita kaikki sekaisin 

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

 

Kuva/Resepti Heli Ekman  

 

 

PASTA BOLOGNESE 1 annos 

1,5 kesäkurpitsaa suikaloituna 

200g naudan jauhelihaa 

1 sipuli 

1 valkosipulinkynsi 

1dl paseerattua tomaattia 

 

 

 

 



 

 

 

Valmistus:  

➔ Suikaloi kesäkurpitsa ja pyörittele hetki pannulla voissa tai öljyssä. 

➔ Paista jauheliha ja lisää paseerattu tomaatti ja mausteet, hauduta hetki että kastike 

saostuu 

➔ (Päälle parmesania raastettuna haasteen jälkeen, jos maistuu) 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

LINSSIPATA 

5 porkkanaa suikaloituna 

1 suippopaprika 

½ isosta kukkakaalista tai 1 pieni 

½  purjo 

2 valkosipulinkynttä murskattuna 

2 dl keitettyä riisiä 

1 pss kotimaisia herneitä 

1 prk Go Green punaisia linssejä  

2 rkl Puhdistamon kookosöljyä paistamiseen 

Mausteeksi Herbamare yrttisuolaa, mustapippuria  

 

Valmistus:  

➔ Pilko kaikki kasvikset ja paista kookosöljyssä 

➔ Lisää lopuksi keitetty riisi, linssit ja herneet, mausta ja NAUTI 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

 

 

 



 

HERKUTTELUUN: 

VADELMA-PÄHKINÄRAAKASUKLAA  

1pss(150g) kaakaomassaa 

2rkl Puhdistamon kookosöljyä 

2dl Puhdistamon kaakaovoita

 

2tl Puhdistamon macaa 

2-3rkl Puhdistamon toco 

Puhdistamon guarande-merisuolaa 

2rkl hunajaa 

1tl vaniljaa 

 

Valmistus: 

➔ Sulata voi ja sekoittele matalalla lämpötilalla (alle 40c) muut ainekset joukkoon 

➔ Useita kourallisia kotimaisia puutarhavadelmia joukkoon ja vielä pinnalle, 

kuivapaahdettuja cashewpähkinöitä päälle ja suolaripsauksia, pakastimeen 15-30min 

tai kunnes on leikattavaa 

 

Kuva/Resepti Heli Ekman 

 

 

BALLS OF STEEL – High Protein Super Food balls by 

Tomi Kokko 

Puhdistamon chia siemeniä 

Puhdistamon raakakaakaojauhe 

Puhdistamon Maca 

Puhdistamon kaakaonibsit  

Puhdistamo Goji marjat 

Mustikoita (jäisiä tai tuoreita)  

Cashew tai muita haluamasi pähkinöitä 

Himalayan suolaa 



 

Kookoshiutaleita 

Puhdistamon psyllium jauhe 

Ion92 Evolutionilta tai muuta proteiinijauhetta 

Puhdistamon kookosöljyä ja hieman voita 

1 kananmunan valkuainen 

Halutettasi voit laittaa myös Kreatiinia ja Glutamiinia ja 

makeutukseen hunajaa 

Aamupalaversioon voi laittaa tupla shotin luomu 

espressoa 

Huom! Vältä makeutusaineiden, kuten hunajan, 

kookossokerin ja hedelmien käyttöä. Muuten vapaata 

inspirointia oman maun mukaan. 

 

Valmistus:  

➔ Sekoita pähkinät, gojimarjat, mustikat ja muut kiinteät aineet blenderiin noin 15-20 

sekunniksi 

➔ Sekoita kaikki aineikset paitsi kananmunan valkuainen isossa kulhossa 

➔ Lisää kananmunan valkuainen ja tarvittaessa tilkka vettä 

➔ Aloita pallojen pyörittely. Mikäli massa on liian kuivaa, lisää vettä, mantelimaitoa tai 

toinen kananmunan valkuainen. Mikäli massa taas liian löysää, lisää proteiinijauhetta. 

➔ Säilytä jääkaapissa tai jos teet isomman satsin, niin pallot voi myös pakastaa  

➔ All done, enjoy!  

 

TOMIN SUPERMIESJÄTSKI 

4 kananmunan valkuaista 

4 kokonaista kananmunaa 

3-5 rkl Puhdistamon raakakaakaota (voi tosiaan tehdä 

ilman tätäkin ja muiden superfoodien kanssa ei mitään 

pakollisia) 

3 rkl Puhdistamon maca 

ripaus viinietikkaa 

½  sitruunan mehu 



 

100-150g luomuvoita 

100-150g Puhdistamon kookosöljyä 

5 rkl Puhdistamon MCT-öljyä 

10-30g kollageeni proteiinia  

Ripaus pakurikääpäuutetta 

100g koivusokeria makeuttamiseen 

2dl vettä 

ripaus Puhdistamon aschwagandaa 

100g mustikoita tai muita marjoja 

Cayenne / kaneli / vanilja tms makusi mukaan 

Siitepöly toimii myös 

 

HUOM! Muuten vapaat kädet modaukseen, mutta vältä 

laittamasta: 

●  Spiruliinaa (jos et halua myrkyttää sitä henkilöä 

kuka syö jätksin!) 

●  Planktonia 

 

Valmistus: 

➔ Sulata voi ja kookosöljy matalassa lämmössä vesihöyryn avulla kuten raakasuklaata 

tehdessä 

➔ Pistä kaikki aineet sekaisin blenderiin ja pistä homma päälle 

➔ Pakkaseen vuokaan yön yli niin aamulla saat Five am kanssa tiukat setit ja lähteee 

päivä käyntiin!!  

➔ Unelmia kohti terveellisen ja energisoivan jätskin kera  

 
 

 


