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ANNELINA WALLER

Annelina Waller on urheilun, terveyden 
ja sosiaalisen median asiantuntija, joo-
gaopettaja ja bloggaaja. Hiljattain hän 
julkaisi ensimmäisen keittokirjansa, jonka 
nimi on Buddha Bowls. Kirjan resepteissä 
näkyy Wallerin filosofia: hyvää ruokaa voi 
rakastaa tuntematta huonoa omaatuntoa, 
ja samalla voi syödä hyvin ja tiedostavasti. 
Waller uskoo, että kaikkien pitäisi syödä 
enemmän hedelmiä ja kasviksia, ja hän 
rohkaisee yhdistelemään ainesosia ennak-
koluulottomasti. Maku, nautinto ja terveys 
ovat hänen avainkonseptejaan. Kokeile 
meidän reseptejä kun haluat innostua 

vihannesten ja hedelmien käytöstä ruan-
laitossa sekä tutuilla ainesosilla ja uusilla 
superruoilla. Olemme laatineet 20 resep-
tiä, joiden myötä voit toteuttaa asiantun-
tijamme neuvoja käytännössä sekä nauttia 
ravitsevasta ja maukkaasta ruoasta. Samalla 
tutustut  KitchenAid-tehosekoitinmallistoon.

Waller uskoo, että kaikkien pitäisi syödä 
enemmän hedelmiä ja kasviksia, ja 
hän rohkaisee yhdistelemään ainesosia 
ennakkoluulottomasti.…
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TEHOSEKOITINOPAS 
Täydellinen sekoitus, täydellinen maku.  

Lisää elinvoimaa. Valmista terveellisiä  
ja herkullisia reseptejä tyylikkäillä ja tehokkailla  
tehosekoittimillamme.

DIAMOND- 
TEHOSEKOITTIMET

ARTISAN- 
TEHOSEKOITTIMET

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET

POWER- 
TEHOSEKOITIN

TEHO 0,9 hv:n 0,9 hv:n 3,0 hv:n 3,5 hv:n

SÄÄTIMET 5 nopeutta,
jäänmurskaus ja
sykäystoiminto

5 nopeutta,
jäänmurskaus ja
sykäystoiminto

9 nopeutta ja
sykäystoiminto

11 nopeutta,
sykäystoiminto
ja itsepuhdistava
ohjelma. Paranne-
tussa mallissa on
3 Adapti-Blend-
reseptiasetusta

TAKUU 2 vuotta 3 vuotta 10 vuotta 10 vuotta

KANNU 1,75 L yksiosainen
BPA:ta sisältä-
mätön Diamond- 
kannu

1,5 L lasikannu
sekä 0,75 L BPA:ta
sisältämätön astia

2,6 L BPA:ta
sisältämätön
asteikollinen 
kannu

2,6 L BPA:ta
sisältämätön
lämpötilasäädet-
tävä kannu.

VÄRIT

HALUAN 
 SEKOITTAA...

Hedelmäsmoothieita, pestoa ja jäisiä 
juomia...

...sekä vihers-
moothieita ja 
pähkinämaitoja

...sekä kastikkeita 
ja keittoja.

LÖYDÄ SINULLE SOPIVA TEHOSEKOITIN

+ +



LUO  
TÄYDELLINEN  
SEKOITUS
Täydellinen sekoitus  
syntyy kerrostamalla!

Täydellisen sekoituksen luominen on muuta-
kin kuin ainesosien yhdistämistä. Ainesosien 
lisääminen oikeassa järjestyksessä vaikuttaa 
merkittävästi reseptin valmistamiseen, lopul-
liseen koostumukseen ja makuun.

06 Jäiset ainesosat ja jääkuutiot 

05   

04 Pehmeät ainesosat 

03 Lehtivihannekset 

02 Mahdolliset makeutusaineet 

01 Nesteet

Hedelmät ja vihannekset, pähkinät,  
siemenet ja viljat
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TERVEELLISIÄ JA MAUKKAITA  
SEKOITUKSIA
Hyvää, maukasta ja terveellistä ruokaa!
Näitä ainesosia tulisi löytyä aina kaapista, jääkaapista ja pakastimesta. 
Kun niihin lisätään tuoreita ainesosia, voit valmistaa minkä tahansa 
reseptin.

Perusainesosat  
Proteiinit kikherneitä, 
linssejä, papuja, herneitä
Hiutaleet ja jauhot hirs-
siä, kvinoaa, kauraa, riisiä, 
maissia, tattaria, spelttiä
Yrtit persiljaa, minttua, 
basilikaa, korianteria, tim-
jamia, rosmariinia, tilliä
Pähkinät ja siemenet 
cashewpähkinöitä, 
manteleita, maapähki-
nöitä, saksanpähkinöitä, 
pinjansiemeniä, hassel-
pähkinöitä, seesaminsie-
meniä, kurpitsansiemeniä, 
auringonkukansiemeniä, 
pellavansiemeniä
Nesteet vettä, mehuja, 
kasvipohjaisia maitoja, soi-
jakastiketta, etikkaa, öljyä
Makeutusaineet jalos-
tamaton sokeri, hunaja, 
siirappeja

Terveyslisä 
Proteiineja edamame-
papuja, tempe, lupiini 
Hiutaleet ja jauhot 
amarantti, canihua, koo-
kosjauho, hamppujauho, 
pähkinäjauhot
Rasvat ja korvaavat 
tuotteet pähkinävoit, 
avokado, pehmeä tofu, 
omenakastike
Nesteet kookosvettä, nes-
temäisiä aminohappoja, 
tamarikastiketta
Makeutusaineet kuivat-
tuja hedelmiä, tuoreita 
hedelmiä, taatelisokeri, 
kookossokeri
Erikoislisät mulperimarjat, 
chiansiemenet, acai- 
marjasose, hampunsieme-
net, kuivatut gojimarjat, 
kookosöljy, kaakaonibsit, 
matcha, levät, ravintohiiva, 
aktiivihiili 

Maustaminen
Mausteet kurkuma, sah-
rami, kardemumma, nei-
likka, kaneli, vaniljatangot, 
kaakaojauhe, sinapinsie-
menet, kumina, korian-
terin siemenet, inkivääri, 
harissa, chili, liemijauheet, 
pippuri, suola

Ostosvinkkejä
Tästä pika-aloitusoppaasta saat 
inspiraatiota uusien reseptien 
valmistamiseen tehosekoit-
timella – lopputulos on aina 
herkullinen ja terveellinen. Joi-
takin ainesosia voi kuitenkin olla 
hankala löytää jopa suurkaupun-
geista.

Tässä vinkkejä harvinaisempien 
ainesosien etsimiseen. Kun seu-
raavan kerran haluat valmistaa 
ruokaa tehosekoittimella, mutta 
jokin erikoisainesosa puuttuu, 
etsi sitä luomukaupoista, eri-
koisruokakaupoista tai etnisistä 
erikoiskaupoista, verkkokaupois-
ta tai paikalliselta torilta. 
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RAVINTOA 
SATEENKAAREN 
VÄREISSÄ

Värikkäät hedelmät ja vihannekset
Mitä värikkäämpää ruokaa syöt, sitä 
enemmän ravintoaineita saat. Sateen-
kaari on hyvä muistisääntö, jonka avulla 
voit sisällyttää ruokavalioosi monenlai-
sia hedelmiä ja vihanneksia. Näin saat 
ruokavaliostasi kaikki tarvittavat vitamii-
nit ja kivennäisaineet. Peukalosääntö: 
mitä enemmän hedelmiä ja vihannek-
sia, sitä parempi. 

Vihannekset: sisältävät elintärkeitä 
hivenaineita. Niissä on usein runsaasti 
kuituja ja vähän kaloreita. 

Hedelmät: todellisia energiapommeja, 
jotka sisältävät elintärkeitä vitamiineja 
ja kivennäisaineita. Kuiduilla on salat-
tuja supervoimia. 

AINESOSIEN HYÖDYT
Ravitsemuksen perusteita
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Keltainen ja oranssi
Keltaisissa ja oransseissa hedelmissä ja 
vihanneksissa on runsaasti ravintoaineita. 
Niissä on runsaasti beetakaroteenia sekä 
A- ja C-vitamiinia. Nämä tehokkaat antiok-
sidantit neutralisoivat vapaita radikaaleja, 
jotka tuhoavat kehon soluja. 

Sininen ja violetti
Tummat ruoat, kuten punakaali, mustikat ja 
munakoiso, ovat täynnä parantavia antioksi-
dantteja, jotka tekevät ihosta virheettömän 
ja hehkuvan.

Nauti väreistä  

Vihreä
Vihreissä kasviksissa on runsaasti terveyttä 
edistäviä phytoravintoaineita sekä runsaasti 
kuituja. Niillä on alkalisoivia vaikutuksia ke-
hoon, ja ne edistävät tervettä verenpainet-
ta. Lehtivihanneksissa on paljon proteiinia, 
rautaa ja kalsiumia. Erityisesti ristikukkais-
kasveissa on rikkiyhdisteitä, jotka auttavat 
maksaa poistamaan haitallisia syöpää ai-
heuttavia aineita.

Punainen
Punaisissa ruoissa on paljon folaattia, joka 
edistää sydämen terveyttä. Erityisesti pu-
naisissa hedelmissä, kuten mansikoissa, on 
myös paljon antioksidanttista C-vitamiinia. 
Punaisissa viinirypäleissä on resveratroli-ni-
mistä tehokasta antioksidanttia, jolla on tu-
lehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia. 

Valkoinen
Kukkakaali on poikkeus valkoisten hedel-
mien ja vihannesten joukossa, sillä siinä on 
monia muiden ristikkäiskukkaisten kasvien 
ravintoaineita. Jotkin ainesosat, kuten si-
pulit ja valkosipuli, katsotaan superruoiksi, 
joilla on terveyttä edistäviä ominaisuuksia. 
Ne voivat parantaa verensokerin tasoa ja 
niillä on erinomaisia tulehdusta ehkäiseviä 
ja antibakteerisia ominaisuuksia. Sipuleissa 
on myös paljon probiootteja, jotka tarjoavat 
ravintoa ruoansulatuselimistön hyödyllisille 
bakteereille. 
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Viljat kunniaan
Viljat ovat parasta tehoruokaa, koska niiden hyödylliset vitamiinit ja ki-
vennäisaineet edistävät terveyttä ja vahvistavat. 

01 Täysjyväviljoissa on paljon ravin-
toaineita ja leseitä, joten niissä on 
runsaasti kuitua. 

02 Ne täyttävät vatsan pienellä ka-
lorimäärällä ja voivat myös auttaa 
pienentämään ylipainon, sydäntau-
din ja diabeteksen riskiä.

03 Ne ovat luonnostaan rasvatto-
mia ja

04 niissä on kohtalaisesti proteiinia.

Viljoista ja hiutaleista kannattaa ko-
keilla esimerkiksi tattaria, kauraa, 
amaranttia. kvinoaa, canihuaa ja 
maissia.

Pavuista potkua
Kuitupitoiset pavut sisältävät runsaasti proteiinia sekä vitamiineja ja ki-
vennäisaineita. Lisäksi niissä on luontaisesti vähän rasvaa ja natriumia 
eikä lainkaan kolesterolia. Ne pitävät kylläisenä pidempään ja ehkäisevät 
sokerinhimoa. Tunnettuja palkokasveja ovat sinimailanen, apila, herneet, 
pavut, kikherneet, linssit, lupiininsiemenet, mesquite, johanneksenleipä-
puu, soijapavut, maapähkinät ja tamarindi. 

Ne pitävät kylläisenä  
pidempään ja ehkäisevät 
sokerinhimoa.
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01 Rasvoista on hyötyä keholle, sil-
lä ne ovat paitsi maukkaita, myös 
terveellisiä. 

02 Jalostamattomat kasvikset ja 
mahdollisimman vähän käsitellyt 
huolellisesti valitut öljyt edistävät 
terveyttä, sillä ne ovat parhaita ja 
omega 3 -rasvahapon lähteitä.

03 Jalostamattomien kasvisten 
rasvat ovat huomattavasti ravin-
teikkaampia kuin kiinteät rasvat 
(voi, margariini) tai jalostetut öljyt.

01 Korvaa öljyt mahdollisuuksien 
mukaan pähkinä- ja siemenvoilla, 
niin saat enemmän ravintoaineita.

Kokeile oliiveja, avokadoja, kookos-
ta sekä pellavan-, chian- ja seesa-
minsiemeniä.

Hanki maitoparta
Lehmänmaito on erittäin ravinteikasta. Siinä on runsaasti laadukasta pro-
teiinia sekä tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita, kuten kalsium, fosfori 
ja B-vitamiineja. Lehmänmaito ei sovi kaikille, mutta sille on monia vaihto-
ehtoja ja terveellisen kasvimaidon valmistaminen itse on melko helppoa. 
Lähes kaikissa kasvipohjaisissa maidoissa on miltei sama määrä proteiinia 
kuin lehmän maidossa.

Mantelimaito Mantelit ovat erin-
omainen terveellisten rasvojen, 
kuidun, E-vitamiinin ja muiden 
antioksidanttien lähde, ja niis-
sä on yhtä paljon kalsiumia kuin 
 maidossa.

Kookosmaito Kookoksessa on run-
saasti tyydyttyneitä rasvoja, ja koo-
kosmaito on usein muita maitoja 
täyteläisempää. Lisäksi kookokses-
sa on runsaasti C- ja B-vitamiinia, 
rautaa, magnesiumia ja kaliumia. 

Riisimaito Tämä on käytännössä ke-
vyttä maitoa makean ystäville. Riisi-
maidossa on tyypillisesti vähemmän 
proteiinia ja kaloreita, enemmän hii-
lihydraatteja (luonnollista sokeria) 
ja hyvin vähän rasvaa. Lisäksi siinä 
on runsaasti A- ja D-vitamiinia sekä 
kalsiumia.
 
Kauramaito Kevyt maito, jossa on 
enemmän hiilihydraatteja ja vähem-
män proteiinia. Lisäksi kaurasta saa 
rautaa ja magnesiumia. 

Taatelisokeri koostuu 100-prosent-
tisesti kuivatuista hedelmistä, ja se 
on erittäin monikäyttöistä taatelien 
miedon maun ansiosta.
 
Taatelisiirappi valmistetaan liote-
tuista ja keitetyistä taateleista. Se 
makeuttaa tavallista sokeria te-
hokkaammin, joten sitä kannattaa 
käyttää kohtuudella.

Kookossokeri on matalaglykeemis-
ten makeutusaineiden tähti, ja sitä 
saadaan kookospalmun kukinnosta. 
Ihanan karamellimaisen arominsa 
ansiosta se sopii erityisen hyvin 
jälkiruokiin, leivonnaisiin, kuumiin 
juomiin ja cocktaileihin. 

Kookossiirappia saadaan kookos-
palmun kukinnon nektarista. Se liu-
kenee nopeasti ja sopii jälkiruokiin 
tai antamaan lisämakua mysliin ja 
jogurttiin. Kookossiirappi makeut-
taa erittäin tehokkaasti, joten sitä 
kannattaa käyttää kohtuudella.

Vaahterasiirappi Tämä vaahteras-
ta saatava makeutusaine tunnetaan 
makeasta karamellimaisesta aromis-
taan. Se sopii erinomaisesti monen-
laisiin makeisiin ja suolaisiin ruokiin. 

Muita vaihtoehtoja Käytä kuivattu-
ja hedelmiä, kuten viikunoita, tuo-
reita kypsiä hedelmiä, koivusokeria 
tai riisisiirappia.

Luonnolliset makeutusaineet
Makeat herkut tuovat hymyn huulille ja piristävät mielialaa. Ne myös tarjo-
avat polttoainetta aivoille ja tehostavat toimintaamme. Terveelliset makeat 
herkut ovat kuitenkin parempi valinta kuin jalostettu sokeri, johon voi 
tulla himo ja joka voi lisätä ylipainon, diabeteksen ja sydäntaudin riskiä. 
Tässä luonnollisempia makeita vaihtoehtoja, joissa on enemmän ravin-
toaineita.

Valitse terveellisiä rasvoja
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Gluteenitonta ynnä muuta
Vehnäjauhot voi korvata proteiini- ja kuitupitoisilla vähähiilihydraattisilla 
vaihtoehdoilla, jos noudatat gluteenitonta ruokavaliota tai haluat muuten 
syödä monipuolisemmin. Gluteenittoman leivonnan maailma on ihmeelli-
nen mutta haastava – lopputulos voi olla todella herkullinen, mutta parhaat 
gluteenittomat jauhoyhdistelmät ja kuhunkin tarkoitukseen sopivat jauhot 
saattavat joskus löytyä vasta yrityksen ja erehdyksen myötä.

Gluteenittomia jauhoja käytettäessä on tärkeää sekoittaa eri jauhot yh-
teen, jotta lopputulos onnistuu. Seuraavassa on suosittuja gluteenittomia 
jauhovaihtoehtoja ja vinkkejä niiden käyttöön:

Mantelijauho Mantelijauhoa saa-
daan jauhamalla raa’at kaltatut 
mantelit hienoksi seokseksi. Sopii 
parhaiten pikkuleipiin, kakkuihin, 
muffinsseihin, täyteläisiin taikina-
kuoriin, pannukakkuihin ja murotai-
kinapäällysteisiin.

Papujauhot Kuivattuja papuja voi 
jauhaa jauhoksi yhtä helposti kuin 
viljaa. Niissä on runsaasti proteiinia 
ja kuituja ja niitä voi käyttää sekä ma-
keissa että suolaisissa ruoissa. Käytä 
papujauhoja kuitenkin pieninä an-
noksina, sillä maku voi olla voimakas.

Tattarijauho Jauhetusta tattarista 
valmistetussa jauhossa on täyteläi-
nen pähkinäinen aromi ja erittäin 
hyvät ravintoarvot. Sopii erityisesti 
muffinsseihin, pikkuleipiin, pannu-
kakkuihin, vohveleihin ja leipiin.

Kookosjauho Tämä gluteeniton jau-
ho valmistetaan kuivatusta ja jauhe-
tusta kookoksesta. Se on jauhoista 
kuitupitoisin ja tiheää ja proteiinipi-
toista. Sopii erityisesti resepteihin, 
joissa taikinaa ei tarvitse kohottaa 
paljon.

Kaurajauho Tätä voi valmistaa hel-
posti jauhamalla täysjyväkauraa te-
hosekoittimessa. Siinä on runsaasti 
liukenevaa kuitua, ja se sopii hyvin 
verensokerin tasaamiseen. Sopii 
parhaiten leipiin, muffinsseihin, 
pikkuleipiin, kakkuihin, taikinakuo-
riin, mysliin, hedelmäkekseihin ja 
skonsseihin.

Riisijauho Sekä tummaa että valkois-
ta riisiä voidaan jauhaa riisijauhoksi, 
joka on erinomainen pohja glutee-
nittomaan leivontaan. Sitä voidaan 
käyttää myös keittojen, muhennos-
ten ja täytteiden sakeuttamiseen.

Muita vaihtoehtoja: tapioka, durra, 
teff, kvinoa ja hirssi.
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Erikoisboosterit
Ravintohiiva Mainio tapa saada 
ruokaan maukasta pähkinäistä aro-
mia. Tämä deaktivoitu hiiva sisältää 
noin 40–50 grammaa proteiinia 100 
grammaa kohden. Lisäksi siinä on 
hyvin vähän tyydyttynyttä rasvaa, 
kolesterolia ja natriumia. Se on 
myös hyvä antioksidanttien ja ravin-
tokuitujen lähde. Ravintohiivaa voi 
käyttää esimerkiksi (paahto)leivällä, 
stir fry -ruoissa ja keitoissa.

Aktiivihiili Hiilen käyttäminen ruo-
anlaitossa on uusin ruokatrendi. Sitä 
voi käyttää esimerkiksi leivässä ja 
suolaisissa kekseissä, jäätelöissä 
ja pikkuleivissä, juomissa ja levit-
teissä. Trendi on rantautunut myös 
kosmetiikkaan, joten jos et ole seik-
kailunhaluinen kokkaaja, kokeile 
sen sijaan hiilikosmetiikkaa. Hiiltä 
on kehuttu uusimpana detox-ai-
nesosana: se pystyy vangitsemaan 
kehossa olevia haitallisia kemikaa-

leja estäen niiden imeytymisen ja 
helpottaen niiden poistamista. Ole 
kuitenkin varovainen: musta hiili voi 
vähentää lääkkeiden tehoa, sillä se 
voi heikentää kehon kykyä saada ne 
imeytymään.

Spirulina  Tämä on kätevä elin-
tarvikeväri ja erinomainen proteii-
nien lähde. 100 grammassa on 57 
grammaa proteiinia, mukaan lukien 
kaikki välttämättömät aminohapot. 
Spirulina sisältää myös kalsiumin 
ja magnesiumin kaltaisia ravintoai-
neita, joten hieman levämäisestä 
mausta huolimatta sen käyttö kan-
nattaa. Se sopii hyvin muun muassa 
smoothieihin, latteihin, leivonnaisiin 
ja nuudeleihin eikä maistu kalalta.

Hampunsiemenet Erinomainen 
proteiinien ja terveellisten rasvo-
jen lähde. Hampunsiemenet ovat 
poikkeuksellisen ravinteikkaita ja 

täyteläisiä, ja niissä onkin runsaas-
ti proteiineja, kuitua ja terveellisiä 
rasvoja. Yhdestä päiväannoksesta 
– eli kolmesta teelusikallisesta – saa 
10 grammaa proteiinia. Lisäksi siitä 
saa 50 prosenttia lihaksia rentout-
tavan ja ruoansulatusta parantavan 
magnesiumin päiväannoksesta sekä 
muita lihasten kehittymistä edis-
täviä ravintoaineita. Hampunsie-
menet ovat itse asiassa yksi niistä 
rasvoista, jotka edistävät terveel-
listä ja pysyvää painonpudotusta. 
Hampunsiemeniä on helppo lisätä 
salaatteihin, smoothieihin ja jo-
gurttiin antamaan herkullista päh-
kinäistä makua ja hyödyllisiä ravin-
toaineita. Useimpien pähkinöiden 
ja siementen tapaan niistä voi jopa 
valmistaa omatekoista kasvipohjais-
ta maitoa. Lisäksi niillä saa rapeutta 
leivonnaisiin.

Kurkuma tämä ainesosa edistää 
yleisesti terveyttä ja hyvinvointia. 
Kurkuman aktiivisimmalla aines-
osalla kurkumiinilla on tulehduksia 
ehkäiseviä, kipua lievittäviä ja an-
tikarsinogeenisiä ominaisuuksia. 
Lisäksi se auttaa poistamaan raskas-
metalleja kehosta. Tehokas DETOX! 
Koska kurkumiini ei liukene veteen, 
se imeytyy kehoon huonosti. Kurku-
miinin biosaatavuutta voi kuitenkin 
parantaa ruoanlaitossa liuottamal-
la sen öljyihin tai yhdistämällä sen 
mustapippuriin. Vinkki: Jos käytät 
tuoretta kurkumaa, jo mukulassa 
oleva rasva helpottaa tämän super-
ruoan imeytymistä. Miten kurkumaa 

voi lisätä helposti ruokavalioon? 
Käytä sitä esimerkiksi kotitekoisis-
sa mausteseoksissa, ruokaisissa kei-
toissa, muhennoksissa ja liemissä, 
marinadeissa, teessä, tonic-vesissä 
ja smoothieissa.

Peruna Tärkkelystä sisältävät kas-
vikset, kuten perunat, ovat ter-
veellisiä ja hyvin vähärasvaisia. Ne 
on helppo yhdistää terveelliseen 
ruokavalioon, ja kuorineen ne 
ovat hyvä kuitujen ja C-vitamiinin 
lähde. Huomaa kuitenkin, että ne 
edistävät kylläisyyden tunnetta. 
Perunoiden heikkous on, että niistä 
tulee epäterveellisiä paistettuina, 
ranskalaisiksi valmistettuina tai ras-
kailla kastikkeilla, voilla tai juustolla 
höystettynä. Mitä lähempänä pe-
runa pysyy luonnollista muotoaan, 
sitä terveellisempää se on. Parhaita 
ovat uuniperunat sekä paahdetut ja 
keitetyt perunat.

Curcuminilla on 
tulehdusta estäviä,  
kipua lievittäviä 
ja syöpää estäviä 
ominaisuuksi.
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Punajuuri Tämä tehokasvis paran-
taa hapenottoa. Lisäksi se ehkäisee 
tulehduksia, vähentää oksidatiivista 
stressiä ja voi jopa parantaa suo-
rituskykyä kestävyysharjoittelussa. 
Näistä syistä punajuurimehu ja 
punajuuri ovat fitness-harrastaji-
en ja terveystietoisten suosiossa, 
ja punajuurta pidetäänkin yhtenä 
parhaista superruoista. Sitä käy-
tetään myös tärkeänä ainesosana 
monissa ennen treeniä nautittavissa 
juomissa. Punajuurta voidaan syödä 
raakana tai keitettynä. 

Valkosipuli, sipuli, salottisipuli, 
kevätsipuli ja purjo Nämä kasvik-
set antavat maukkaan aromin tai 
luonnollista makeutta suolaisiin 
ruokiin. Niillä on erinomaisia ter-
veysvaikutuksia, sillä ne edistävät 
kehon puhdistumista ja toimivat 
voimakkaina antioksidantteina pa-
rantaen vastustuskykyä ja ehkäisten 
tulehduksia. Miten valkosipulia ja 
sipulia voi lisätä ruokavalioon? Te-
hokas vähimmäismäärä on yleensä 
kaksi teelusikallista valkosipulia 
päivässä tai kaksi ruokalusikallista 
sipulia tai kevätsipulia silputtuna 
tai murskattuna. Kypsentäminen 
ei heikennä sipulien terveellisiä 
ominaisuuksia.

Sinimailasen versot Sinimailanen 
kuuluu palkokasveihin, mutta kat-

sotaan myös yrtiksi. Sen versot 
sisältävät hyvin vähän kaloreita 
mutta paljon vitamiineja ja kiven-
näisaineita, joten ne ovat mainio 
lisuke aterioihin.

Granaattiomena Granaattiome-
nan syöminen vaatii kärsivällisyyt-
tä, mutta herkulliset siemenet ovat 
sen arvoisia. Ravinteikas granaat-
tiomena kannattaa ehdottomasti 
lisätä ruokavalioon, sillä siinä on 
antioksidantteja, kuituja, vitamiineja 
ja kaliumia. Lisää granaattiomenan 
siemeniä hedelmä- tai vihersalaat-
teihin, ripottele niitä kaurapuuron 
tai jogurttiin tai sekoita niitä muf-
finssi- ja pannukakkutaikinaan. 
Granaattiomenan siemenillä voi 
myös koristella paahdetut kasvikset 
tai tummasta riisistä, kvinoasta tai 
muusta täysjyväviljasta valmistetun 
pilahvin. Lisäksi tuoretta granaat-
tiomenan mehua voi lisätä etikka-
pohjaisiin salaattikastikkeisiin tai 
käyttää glaseeraukseen hunajaan 
sekoitettuna.

Muita vaihtoehtoja: Jos haluat lisä-
tä ruokaan ravintoaineita, vitamiine-
ja ja kivennäisaineita, kokeile resep-
teissä esimerkiksi näitä superruokia: 
chiansiemenet, pellavansiemenet, 
acai-marjasose, kuivatut gojimarjat 
tai kaakaonibsit.

Alfalfa idut ovat vähäkalorisia 
mutta sisältävät runsaasti 
vitamiineja ja mineraaleja
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Tehosekoitinta voi käyttää monin eri tavoin. On kuitenkin hyvä ottaa ensin 
perusasiat haltuun ja sitten käyttää näitä reseptejä pohjana. Erinomaiseen 
pohjaan on helppo tehdä lisäyksiä ja siten luoda jotain vieläkin parempaa.

PERUSRESEPTEJÄ  
TEHOSEKOITTIMILLE
Nämä perusreseptit oppii helposti ulkoa.

VALMISTA ITSE MAITOA
Sekoita pistaaseja, tiikeripähkinöi-
tä, kauraa, saksanpähkinöitä, has-
selpähkinöitä, kookosta tai kvinoaa.

Tehosekoittimet toimivat eri 
tavoilla
Diamond-tehosekoitin ja 
 lasikannullinen tehosekoitin
käytä pähkinävoita, jotta seoksesta 
tulee kermaisempi.

High Performance tehosekoitin 
ja  Power-tehosekoittimet
Myös tuoreet pähkinät tai jyvät toi-
mivat. Saat erinomaisen tuloksen 
käyttämällä mehuohjelmaa.

Vapauta luovuutesi
Lisää mausteita, vaniljaa, hyppy-
sellinen suolaa, taateleita tai muita 
luonnollisia makeutusaineita.

VALMISTA ITSE 
PÄHKINÄVOITA
Sekoita paahdettuja maapähkinöi-
tä, manteleita, saksanpähkinöitä, 
cashewpähkinöitä, pistaaseja tai 
tiikeripähkinöitä.

Tehosekoittimet toimivat eri 
tavoilla
Diamond-tehosekoitin ja 
 lasikannullinen tehosekoitin
Öljyä ja aikaa tarvitaan enemmän.

High Performance tehosekoitin 
ja  Power-tehosekoittimet
Toimivat ilman tai todella pienellä 
määrällä öljyä.

Vapauta luovuutesi
Lisää kanelia, kaakaojauhetta, va-
niljaa tai chiliä.
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VALMISTA ITSE JAUHOJA
Sekoita tattaria, kaurahiutaleita, 
riisiä, papuja, pähkinöitä tai jyviä.

Tehosekoittimet toimivat eri 
tavoilla
Diamond-tehosekoitin ja 
 lasikannullinen tehosekoitin
Käytä hiutaleita – tulos on karkeam-
pi.

High Performance tehosekoitin 
ja  Power-tehosekoittimet
myös käsittelemättömät ainesosat 
käyvät, esimerkiksi jyvät, palkokas-
vit ja pähkinät. 

Vapauta luovuutesi
Tee itse gluteenitonta taikinaseosta.
Parhaan tuloksen saat yhdistelemäl-
lä vähintään kolmea gluteenitonta 
jauhoa.  

Yhdistelmiä, jotka tuottavat 
parhaan maun ja sekoituksen 
Ensimmäisen ainesosan tulee olla 
täysjyväjauhoa, jotta saadaan tasai-
nen pohja. Hyviä vaihtoehtoja ovat 
tumma riisijauho, tattarijauho tai 
durrajauho. Toisen tulee olla tärkke-
lystä, joka keventää taikinaa. Vaih-
toehtoja ovat perunajauho, tapioka 
tai maissitärkkelys. Kolmas jauho 
tuo taikinaan makua ja luonnetta. 

Hyviä vaihtoehtoja riittää: amaran-
tin kevyt tekstuuri ja täyteläinen 
maku muistuttavat hasselpähki-
nää, mantelijauhossa on proteiinia 
ja maukas aromi, kun taas kookos-
jauho antaa makua ja aromia mutta 
imee paljon nestettä. Hirssijauho 
puolestaan takaa rapeuden ja on 
erinomaisen maukas valinta torttui-
hin, ja hienotekstuurinen teff-jauho 
liukenee hyvin sitoen taikinaa. Jos 
muunnat tavallisen reseptin glutee-
nittomaksi, kannattaa lisätä muu-
tama millilitra enemmän nestettä.

Perussekoitus
Sopii kaikenlaisiin kakkuihin, donit-
seihin ja kohotettuihin jälkiruokiin.
320 g tummia riisijauhoja, 100 g 
perunajauhoja, 50 g tapiokajauhoja
 
Pizzasekoitus  
180 g riisijauhoja, 120 g peruna-
jauhoja, 100 g tahmeita riisijau-
hoja, 60 g maissitärkkelystä, 40 g 
tapiokaa
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VALMISTA ITSE KEITTOA  
VAIN 5 MINUUTISSA
Sekoita höyrytettyihin tai raakoihin 
kasviksiin hieman lientä, öljyä tai 
pähkinöitä.

Tehosekoittimet toimivat eri 
tavoilla
Diamond-tehosekoitin ja 
 lasikannullinen tehosekoitin
Kuumenna ainesosat ennen sekoit-
tamista tai valmista kylmä keitto. 

High Performance tehosekoitin 
ja  Power-tehosekoittimet
Käytä keitto-ohjelmaa tai suurinta 
nopeusasetusta (9–11).

Vapauta luovuutesi 
Käytä raakoja kasviksia ja lisää hedel-
miä, taateleita tai mausteita.

VALMISTA ITSE KASTIKE JA 
MAUSTESEKOITUKSIA
Sekoita yli jääneitä kasviksia, päh-
kinöitä, yrttejä, kuivattuja hedelmiä 
ja pähkinävoita.

Sopii kaikenlaisille tehosekoittimille.

Vapauta luovuutesi
Saat kermaisen koostumuksen 
 lisäämällä tofua.

VALMISTA ITSE JÄÄTELÖÄ
Sekoita pakastettuja hedelmiä ja 
marjoja, esimerkiksi banaania, va-
delmia ja mansikoita.

Tehosekoittimet toimivat eri 
tavoilla
Diamond-tehosekoitin ja 
 lasikannullinen tehosekoitin
Lisää nestettä. 

High Performance tehosekoitin 
ja  Power-tehosekoittimet
Toimii ilman nestettä tai pienellä 
nestemäärällä.

Vapauta luovuutesi
Lisää suklaata, vaniljaa, kanelia, 
kardemummaa, kookoshiutaleita, 
mulperimarjoja, ruusuvettä, hiiltä, 
pähkinöitä tai muita mausteita.

VALMISTA ITSE SMOOTHIE
Sekoita tuoreita tai pakastettuja 
hedelmiä ja kasviksia, pähkinöitä, 
siemeniä tai viljoja.

Tehosekoittimet toimivat eri 
tavoilla
Diamond-tehosekoitin ja 
 lasikannullinen tehosekoitin
Lisää hieman enemmän vettä.

High Performance tehosekoitin 
ja  Power-tehosekoittimet
Myös paksu tai jäinen smoothie- 
bowl onnistuu. Paras lopputulos 
syntyy käyttämällä smoothie- 
ohjelmaa tai sykäysasetusta.
 
Vapauta luovuutesi
Lisää porkkanan naatteja, villiyrt-
tejä, syötäviä kukkia, kurkumaa, 
inkivääriä tai hiiltä
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RAIKAS STARTTI 
Bataattipannukakut
Banaani-mustikkaleipä
Suolattu karamelli-maapähkinävoigranola
Ennen juoksulenkkiä nautittava boosteri 

TERVEELLISIÄ JUOMIA 
Puhdistava vihersmoothie
Musta detox-limonadi
Kullankeltainen kurkumalattepirtelö

MAKEITA HERKKUJA
Stracciatella-jäätelö
Suklaamousse
Gluteenittomat suklaaproteiini-
muffinssit

KEITTIÖN PERUSRESEPTEJÄ
Pähkinävoi
Kasvipohjainen maito
Vegaaninen mausteseos

LEVITTEITÄ JA DIPPEJÄ 
JOKA TILANTEESEEN 
Mintunmakuinen hernelevite
Pehmeä papuhummus
Makea tomaattisalsa
Pehmeä tofu-majoneesikastike

LOHTURUOKAA 
Hedelmäinen currykeitto
Kermainen kukkakaalikeitto
Kukkakaaliriisi

INSPIROIVIA 
RESEPTEJÄ



RAIKAS STARTTI

Bataattipannukakut

Banaani-mustikkaleipä

Suolattu karamelli-maapähkinävoigranola

Ennen juoksulenkkiä nautittava boosteri
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ANNOKSIA: 4 

Ainesosat 
250 g keitettyä bataattia

1 banaani

120 ml kivennäisvettä

150 ml kauramaitoa

100 g spelttijauhoja 

1 rkl chiajauhoa tai -siemeniä

Hyppysellinen suolaa

1 rkl jalostamatonta sokeria tai kookos-
sokeria

Valmistelu 
Kuori bataatit, leikkaa suuriksi kuutioiksi ja 
keitä pehmeiksi. Valuta ja laita syrjään. Kuori 
banaani ja sekoita se kauramaidon kanssa. 
Lisää muut ainesosat, laita kansi kiinni ja 
sekoita jälleen, kunnes seos on tasaista.

Anna taikinan tekeytyä 20 minuutin ajan, 
jotta kokkareet liukenevat ja chia aktivoituu.

Lämmitä pieni määrä öljyä tarttumatto-
massa paistinpannussa keskilämmöllä. Lisää 
pannulle 2 ruokalusikallista taikinaa pan-
nukakkua kohden ja paista 2–3 minuuttia 
kummaltakin puolelta. Paista loput taiki-
nasta samalla tavalla. Tarjoile halutessasi 
marjojen, jogurtin, vaniljajäätelönja vaah-
terasiirapin kera.

BATAATTIPANNUKAKUT 

KUKAPA EI PITÄISI AAMIAISPANNUKAKUISTA? PAKSUT JA RUOKAISAT 

BATAATTIPANNUKAKUT OVAT TÄYDELLINEN TAPA ALOITTAA PÄIVÄ. 

NIIDEN HIENOSTUNUT MAUSTEISUUS, KEVEYS JA KUOHKEUS VIE KIELEN 

MENNESSÄÄN.

Vapauta luovuutesi
Jos haluat gluteenittoman ver-
sion, korvaa spelttijauho tattari- 
tai kaurajauholla. Kauramaidon 
voi korvata millä tahansa muulla 
maidolla. Chiajauhot voi korvata 
pellavansiemenillä tai maissitärk-
kelyksellä.

Vinkki
Taikinasta voi tehdä myös voh-
veleita.
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ANNOKSIA: 4-6 

Ainesosat 
3 täplikästä banaania 

100 g spelttijauhoja 

100 g kaurajauhoja (voi tarvittaessa kor-
vata spelttijauhoilla) 

120 ml kivennäisvettä

80 g siirappia (sokerijuurikas-, vaahtera- 
tai muuta siirappia maun mukaan) 

2 tl leivinjauhetta

80 g pakastemustikoita

Valmistelu
Lämmitä uuni 170–180 asteeseen. Voite-
le ja vuoraa 24 x 10 cm leipävuoka. Laita 
tehosekoittimen kannuun kaikki ainesosat 
paitsi mustikat. 

Laita kansi kiinni ja sekoita tasaiseksi seok-
seksi. Lisää mustikat taikinaan käännellen ja 
kaada seos vuokaan. Paista 40–45 minuuttia 
tai kunnes leivän keskelle pistettyyn tikkuun 
ei tartu taikinaa. Anna jäähtyä 10 minuutin 
ajan. Poista sitten leipä vuoasta ja anna 
jäähtyä kokonaan.

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN

ANNOKSIA: 4-6 

Ainesosat 
3 täplikästä banaania 

100 g spelttijauhoja 

100 g kaurahiutaleita 

120 ml kivennäisvettä

80 g siirappia (sokerijuurikas-, vaahtera- 
tai muuta siirappia maun mukaan) 

2 tl leivinjauhetta

80 g pakastemustikoita

Valmistelu
Lämmitä uuni 170–180 asteeseen. Voite-
le ja vuoraa 24 x 10 cm leipävuoka. Laita 
tehosekoittimen kannuun kaikki ainesosat 
paitsi mustikat. 

Laita kansi kiinni ja sekoita tasaiseksi seok-
seksi. Lisää mustikat taikinaan käännellen ja 
kaada seos vuokaan. Paista 40–45 minuuttia 
tai kunnes leivän keskelle pistettyyn tikkuun 
ei tartu taikinaa. Anna jäähtyä 10 minuutin 
ajan. Poista sitten leipä vuoasta ja anna 
jäähtyä kokonaan.

BANAANI- 
MUSTIKKALEIPÄ

MIKSI TINKISIT MAUSTA? TÄSSÄ HERKULLISEN KOSTEASSA LEIVÄSSÄ 

ON TÄYTELÄINEN BANAANIN JA MUSTIKAN MAKU. NIIN YSTÄVÄT KUIN 

PERHEENJÄSENETKIN IHASTUVAT SIIHEN.

Vapauta luovuutesi
Lisää mausteeksi neilikkaa, 
hyppysellinen kanelia tai rapeita 
pähkinöitä.

Vinkki
Tämä leipä on erinomaista myös 
paahdettuna.

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET
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ANNOKSIA: 500 G

Ainesosat 
150 g kaurahiutaleita

20 g paisutettua kvinoaa

30 g suolattuja maapähkinöitä 

160 g taatelitahnaa

140 g maapähkinävoita 

Hyppysellinen suolaa

Valmistelu
Lämmitä uuni 175 asteeseen. Sekoita taa-
telitahna, maapähkinävoi ja hyppysellinen 
suolaa tehosekoittimessa.

Sekoita kuivat ainesosat kulhossa. Kaada 
maapähkinävoi-taatelikreemi kuivien aines-
osien päälle ja sekoita tasaiseksi.

Levitä granola tasaisesti leivinpaperin pääl-
le. Paista uunissa 10 minuuttia sekoittaen 
kerran puolivälissä.

Poista granola uunista, kun se on kevyesti 
paahtunutta ja kullanruskeaa. Ota se pois 
uunipelliltä ja anna jäähtyä, kunnes se on 
huoneenlämpöistä ja kovettunut. 

SUOLATTU KARAMELLI- 
MAAPÄHKINÄVOIGRANOLA

ANNOKSIA: 500 G 

Ainesosat 
150 g kaurahiutaleita

20 g paisutettua kvinoaa

30 g suolattuja maapähkinöitä 

160 g kivettömiä taateleita

140 g maapähkinävoita 

Hyppysellinen suolaa

Valmistelu
Lämmitä uuni 175 asteeseen. Sekoita taate-
lit, maapähkinävoi ja hyppysellinen suolaa 
tehosekoittimessa. Sekoita kuivat ainesosat 
kulhossa. Kaada maapähkinävoi-taateli-
kreemi kuivien ainesosien päälle ja sekoita 
tasaiseksi.

Levitä granola tasaisesti leivinpaperin pääl-
le. Paista uunissa 10 minuuttia sekoittaen 
kerran puolivälissä.

Poista granola uunista, kun se on kevyesti 
paahtunutta ja kullanruskeaa. 

Ota se pois uunipelliltä ja anna jäähtyä, kun-
nes se on huoneenlämpöistä ja kovettunut.

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET
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Vapauta luovuutesi
Rapeaa granolaa voi käyttää 
monilla tavoilla:

Leipätaikinaan lisättynä siitä saa 
rapeita sattumia, ja kourallinen 
muffinssi- tai pannukakkutaikinas-
sa lisää tekstuuria.

Elävöitä chiansiemenvanukasta 
ripottelemalla granolaa päälle.

Valmiin paistetun kasvisgratiinin 
voi koristella leivänmurujen sijaan 
granolalla.

Ripottele suolaisen makeaa gran-
olaa salaattien päälle.

Vinkki
Lisää granolakulhoon maitoa 
aamiaisella tai ripottele granolaa 
hedelmäsoseen ja aromikkaan 
jogurtin päälle.

Granola säilyy ilmatiiviissä astias-
sa enintään 2 viikkoa.



42 | KitchenAid

ANNOKSIA: 1 

Ainesosat 
2 kivetöntä taatelia

1 tl chiansiemeniä

250 ml kookosvettä tai vettä

1 sitruunan mehu

Valmistelu
Laita ainesosat tehosekoittimen kannuun. 
Laita kansi kiinni, sekoita hyvin ja anna 
tekeytyä 30 minuuttia ennen nauttimista. 
Näin kokkareet liukenevat ja chia aktivoituu.

ENNEN  
JUOKSULENKKIÄ  
NAUTITTAVA  
BOOSTERI
TÄSTÄ SAAT ENERGIAA  

JUOKSULENKILLE!



TERVEELLISIÄ JUOMIA

Puhdistava vihersmoothie

Musta detox-limonadi

Kullankeltainen kurkumalattepirtelö
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ANNOKSIA: 2

Ainesosat 
150 g pakastemangoa

1 pieni nippu persiljaa

10 basilikanlehteä

2 mintunoksaa

1/2 sitruunan mehu

200 ml kookosvettä tai vettä

Valmistelu
Lisää vesi, sitruunamehu, yrtit ja mango 
tehosekoittimen kannuun tässä järjestyk-
sessä. Laita kansi kiinni ja aseta Power Plus 
Blender -tehosekoitin smoothieasetukselle. 
Anna tehosekoittimen olla käynnissä, kun-
nes se sammuu automaattisesti.  

Vaihtoehtoisesti laita ainesosat tehose-
koittimeen ohjeiden mukaisesti, laita kansi 
kiinni ja aseta säädin nopeudelle 1. Lisää 
nopeutta hitaasti nopeuteen 9 tai 11 asti. 

Sekoita täysin tasaiseksi noin minuutin ajan 
tai sekoita tasaiseksi nesteytysnopeudella.

Kaavi tarvittaessa kannun laidat. Smoothie 
maistuu parhaalta, kun se tarjoillaan heti!

PUHDISTAVA  
VIHERSMOOTHIE
TÄLLÄ PIRTEÄN VIHREÄLLÄ SMOOTHIELLA VOIT VALMISTELLA  

KEHOSI TERVEELLISEMPIIN ELÄMÄNTAPOIHIN!

Vapauta luovuutesi
Saat kermaisemman smoothien 
lisäämällä 2 rkl kookosmaitoa. 
Jos taas kaipaat lisäenergiaa, 
lisää 1/2 tl matchaa.



48 | KitchenAid

ANNOKSIA: 6–8

Ainesosat 
1 l rooibos-teetä

2 sitruunan mehu

15 basilikanlehteä

5 kivetöntä taatelia

1 tl aktiivihiiltä

Valmistelu
Laita ainesosat tehosekoittimen kannuun. 
Laita kansi kiinni ja sekoita tasaiseksi. Kaada 
seos jäähdytettyihin laseihin jääkuutioiden 
päälle ja lisää pari sitruunaviipaletta – val-
mista tuli!

MUSTA  
DETOX-LIMONADI
HIILILIMONADI ON TÄYDELLINEN TAPA PITÄÄ HUOLTA NESTETASAPAINOSTA, 

POISTAA ELIMISTÖSTÄ KUONA-AINEITA JA NAUTTIA KESÄN MAUSTA. 

TÄMÄ HERKULLINEN JUOMA SAA MAKUNSA ROOIBOS-TEESTÄ, TUOREISTA 

SITRUUNOISTA JA BASILIKASTA.

Vapauta luovuutesi
Vilustuneena voit lisätä limona-
diin cayennepippuria, ja tuore 
inkivääri ja mintunlehdet puoles-
taan edistävät ruoansulatusta. Jos 
pidät poreilevista juomista, käytä 
teen sijaan kivennäisvettä. 

Vinkki
Hiilijauhe painuu juoman 
 pohjalle, joten sekoita tai ravista 
limonadi ennen nauttimista.
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KULLANKELTAINEN  
KURKUMALATTEPIRTELÖ
KUIN AURINGONPAISTETTA NESTEMÄISESSÄ MUODOSSA –  

TODELLA KERMAISTA JA TÄYTELÄISEN MAUSTEISTA!

ANNOKSIA: 2 

Ainesosat 
1 jäädytetty banaani pilkottuna  
ja pakastettuna

1/2 tl (3 g) kurkumajauhetta 

150 ml kauramaitoa

200 ml vettä

2 rkl (25 g) mantelivoita

1 tl psylliumjauhetta (valinnainen)

Hyppysellinen vaniljajauhetta

Hyppysellinen kanelia

Hyppysellinen kardemummaa  

Valmistelu
Liota psylliumjauhetta vedessä 30 minuuttia.

Laita ainesosat tehosekoittimen kannuun, 
laita kansi kiinni ja sekoita nesteytysnope-
udella, kunnes seos on kullankeltaista ja 
kermaista. Lisää nestettä tarvittaessa. 

Kaada laseihin ja nauti pillillä, jotta suupie-
let eivät värjäydy keltaisiksi. ANNOKSIA: 2

Ainesosat 
1 jäädytetty banaani pilkottuna  
ja pakastettuna

1 pieni kurkuman juuri

150 ml kauramaitoa

200 ml vettä

25 g manteleita 

1 tl psylliumjauhetta (valinnainen)

Hyppysellinen vaniljajauhetta

Hyppysellinen kanelia

Hyppysellinen kardemummaa 

Valmistelu
Liota psylliumjauhetta vedessä 30 minuuttia.

Laita ainesosat tehosekoittimen kannuun, 
laita kansi kiinni ja aseta tehosekoitin me-
huasetukselle. Anna tehosekoittimen olla 
käynnissä, kunnes se sammuu automaat-
tisesti.  

Vaihtoehtoisesti laita ainesosat tehose-
koittimeen, laita kansi kiinni ja aseta sää-
din nopeudelle 1. Lisää nopeutta hitaasti 
nopeuteen 9 tai 11 asti ja sekoita, kunnes 
seos on kullankeltaista ja kermaista. Lisää 
nestettä tarvittaessa. 

Kaada laseihin ja nauti pillillä, jotta suupie-
let eivät värjäydy keltaisiksi.

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET



LEVITTEITÄ JA DIPPEJÄ 
JOKA TILANTEESEEN

Mintunmakuinen hernelevite

Pehmeä papuhummus

Makea tomaattisalsa

Pehmeä tofu-majoneesikastike
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MINTUNMAKUINEN  
HERNELEVITE
TÄMÄ HELPPO MINTTU-HERNEDIPPI ON KEVÄISEN RAIKAS.

ANNOKSIA: 450 G

Ainesosat 
450 g pakasteherneitä

200 ml kasvislientä

1/2 sitruunan mehu

1 kevätsipuli

1 kourallinen minttua

Suolaa ja pippuria maun mukaan 

Valmistelu
Laita ainesosat tehosekoittimen kannuun. 
Laita kansi kiinni ja käytä tehosekoittimen 
sykäystoimintoa ainesosien hienontami-
seen. Lisää sitten tarvittaessa hieman lientä.

Vapauta luovuutesi
Käyttämällä enemmän sitruuna-
mehua saat pirteän sitruksisen 
aromin, joka tekee vaikutuksen 
vieraisiin.

Jos haluat täyteläisemmän dipin 
kermaisemmalla koostumuksella, 
lisää 1–2 rkl tahinia tai puolikas 
avokado.

Vinkki
Tämä levite on paitsi helppo val-
mistaa, myös erittäin monipuoli-
nen. Sitä voi tarjoilla paahdetulla 
ruisleivällä, tai voit valmistaa 
ruokaisan voileivän lisäämällä 
avokadoa, ituja ja tuoreita salaa-
tinlehtiä. 

Se on myös mainio dippi raaoille 
vihanneksille: kokeile keväistä 
sekoitusta, jossa on parsaa, pork-
kanaa ja retiisejä.
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PEHMEÄ  
PAPUHUMMUS
TERVEELLINEN DIPPI, JOSSA ON KEVYT JA PEHMEÄ  

KOOSTUMUS SEKÄ AINUTLAATUINEN MAKU.

Ainesosat 
400 g kidney-, cannellini- tai valkopapuja 
tölkistä aquafaban (papumehun) kera

1 rkl tahinia

1 tl valkosipulijauhetta

1 tl harissajauhetta tai chilijauhetta

Hyppysellinen kuminaa 

1 sitruunan mehu 

Suolaa maun mukaan

Valmistelu
Laita ainesosat tehosekoittimen kannuun. 
Laita kansi kiinni ja silppua ainesosat. 

Lisää tarvittaessa vettä ja jatka sekoittamis-
ta, kunnes seos on tasaista.

Vapauta luovuutesi
Levite maistuu erinomaiselle, kun 
lisäät siihen aktiivihiiltä (1 tl).
Musta hiili poistaa myrkkyjä, mut-
ta ole kuitenkin varovainen: se 
voi vähentää lääkkeiden tehoa, 
sillä se voi heikentää kehon kykyä 
saada ne imeytymään.

Voit säädellä ainesosien määrää 
maun mukaan riippuen siitä, mi-
ten voimakkaasta mausta pidät ja 
miten paksua hummusta haluat. 
Käytä aluksi vähemmän nestettä, 
sillä sitä voi lisätä sekoittamisen 
aikana.

Vinkki
Levitä paahdetulle ruisleivälle 
paksulti ja tarjoile paahdettujen 
kasvisten, pähkinöiden ja/tai see-
saminsiementen kera. Vaihtoeh-
toisesti tarjoile pitakolmioleipien 
ja raakojen vihannesten kanssa.
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MAKEA  
TOMAATTISALSA 
TÄMÄN SALSAN VÄLIMERELLISET AROMIT  

VIEVÄT AJATUKSET VÄLITTÖMÄSTI ETELÄÄN…  

TÄYDELLINEN KESÄHERKKU!

ANNOKSIA: 450 G

Ainesosat 
3 tomaattia 

4 aurinkokuivattua tomaattia 

1 nippu persiljaa (noin 12 g)

¼ sipulia 

1/2 valkosipulinkynttä 

10 basilikanlehteä

25 g pinjansiemeniä  

1 chili   

Suolaa maun mukaan

Valmistelu
Laita ainesosat tehosekoittimen kannuun. 
Laita kansi kiinni ja silppua ainesosia sykä-
ystoiminnolla, kunnes ne ovat sekoittuneet 
hyvin mutta seoksessa on edelleen tekstuu-
ria. Mausta haluamallasi tavalla.

Vapauta luovuutesi
Jos haluat lisää makua, syvem-
män aromin sekä lisää vitamii-
neja ja kivennäisaineita, lisää 3 tl 
ravintohiivaa.

Vinkki
Sopii hyvin maissilastujen, leivän, 
porkkanoiden tai sellerin kanssa. 
Tämä salsa sopii erinomaisesti 
myös raikkaaseen kesäiseen 
pastaan tai grillatun kalan ja lihan 
kaveriksi.
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PEHMEÄ TOFU- 
MAJONEESIKASTIKE

TÄMÄ KERMAINEN JA HIEMAN  

KIRPEÄ MAJONEESI SOPII VOILEIPIIN  

JA SALAATTEIHIN.

ANNOKSIA: 300 G

Ainesosat 

300 g pehmeää tofua

1/2 sitruunan mehu 

1 rkl riisi- tai siideriviinietikkaa 

2–3 rkl tamari- tai soijakastiketta

1 rkl sinappia 

Valmistelu
Laita kaikki ainesosat tehosekoittimeen, 
laita kansi kiinni ja soseuta. Pysäytä teho-
sekoitin kerran tai kahdesti ja kaavi kannun 
laidat. Sekoita, kunnes tofu on koostumuk-
seltaan ja väriltään täysin tasaista. 

Maista kastiketta ja lisää tarvittaessa 
enemmän viinietikkaa tai tamari-/soija-
kastiketta.

Vapauta luovuutesi
Kastikkeesta on helppo tehdä 
kermainen levite ja se on myös 
hyvä pohja aiolille tai yrttimajo-
neesille.

Vinkki
Tätä vegaanista kastiketta voi 
käyttää tavallisen majoneesin 
sijaan. Levitä voileivälle tai 
sekoita dipiksi sipseille ja 
kasviksille. Kastike säilyy 
jääkaapissa enintään viikon.



LOHTURUOKAA

Hedelmäinen currykeitto

Kermainen kukkakaalikeitto

Kukkakaaliriisi
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HEDELMÄINEN  
CURRYKEITTO
TÄSSÄ TÄYTELÄISEN KERMAISESSA CURRYKEITOSSA ON VOIMAKKAITA 

MAKUJA JA HERKULLISIA HEDELMIÄ JA KASVIKSIA. LISÄKSI CURRY-

JAUHEESSA ON KURKUMAA, JOLLA ON TULEHDUSTA EHKÄISEVIÄ JA  

KEHOA PUHDISTAVIA OMINAISUUKSIA.

2–4 ANNOSTA 

Ainesosat 
1 1/2 valkosipulinkynttä kuorittuna

1/2 pientä purjoa viipaloituna

1 tl curryjauhetta

1/2 omenaa

1/2 banaania

1 pieni mango

300 ml kasvislientä

200 ml kookosmaitoa

1 rkl öljyä

Suolaa maun mukaan

Valmistelu
Lämmitä öljy kattilassa ja hienonna purjo 
ja valkosipuli. Lisää kattilaan purjo, valkosi-
puli, curryjauhe ja ripaus suolaa. Laita kansi 
päälle ja kypsennä miedolla lämmöllä se-
koittaen välillä, kunnes seos on pehmeää 
ja kullanruskeaa. Viipaloi hedelmät, lisää 
ne kattilaan ja kypsennä 5 minuuttia. Lisää 
liemi ja kookosmaito siten, että hedelmät 
ja kasvikset peittyvät. Anna sitten kiehua 
hiljaa, kunnes hedelmät ja kasvikset peh-
menevät. Anna jäähtyä 10 minuutin ajan. 
Kaada sitten kattilan sisältö tehosekoitti-
meen, laita kansi kiinni ja soseuta tasaiseksi. 
Mausta haluamallasi tavalla.

4–6 ANNOSTA 

Ainesosat 
3 valkosipulinkynttä kuorittuna

3–4 kevätsipulia viipaloituna

1 tl curryjauhetta

1/2 omenaa

1 banaani

1 iso mango

600 ml kasvislientä

400 ml kookosmaitoa

Suolaa maun mukaan

Valmistelu
Laita liemi ja maito tehosekoittimeen. Li-
sää hedelmät ja kasvikset, curryjauhe ja 
hyppysellinen suolaa. Laita kansi kiinni ja 
aseta tehosekoitin keittoasetukselle, joka 
sekoittaa ja lämmittää keiton. Anna te-
hosekoittimen olla käynnissä, kunnes se 
sammuu automaattisesti. Vaihtoehtoisesti 
laita ainesosat tehosekoittimeen ohjeiden 
mukaisesti, laita kansi kiinni ja aseta sää-
din nopeudelle 1. Lisää nopeutta hitaasti 
nopeuteen 9 tai 11 asti. Sekoita noin 4–5 
minuuttia, kunnes seos on täysin tasaista ja 
siitä nousee höyryä.

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET
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KERMAINEN  
KUKKAKAALIKEITTO
TÄMÄ HERKULLINEN KEITTO ON TÄYTTÄVÄ JA TÄYTELÄINEN, MUTTA SILTI 

KEVYT – ERINOMAISTA LOHTURUOKAA SIIS. LISÄBONUS: SE ON MYÖS 

LUONTAISESTI GLUTEENITONTA JA VEGAANISTA. MAIDON JA KERMAN 

PUUTTUMISTA EI EDES HUOMAA!

ANNOKSIA: 2

Ainesosat 
1 (350 g) kukkakaali höyrytettynä 

100 g cashewpähkinöitä liotettuna 

250–300 ml kuumaa kasvislientä

Suolaa maun mukaan

Valmistelu
Laita liemi tehosekoittimeen. Lisää kasvik-
set ja pähkinät. Laita kansi kiinni ja soseuta 
tasaiseksi. Mausta sitten maun mukaan.

ANNOKSIA: 2 

Ainesosat 
1 (350 g) kukkakaali höyrytettynä 

100 g cashewpähkinöitä liotettuna 

250–300 ml kasvislientä

Suolaa maun mukaan

Valmistelu
Laita liemi tehosekoittimeen. Lisää kasvik-
set ja pähkinät. Laita kansi kiinni ja aseta te-
hosekoitin keittoasetukselle, joka sekoittaa 
ja lämmittää keiton. Anna tehosekoittimen 
olla käynnissä, kunnes se sammuu auto-
maattisesti.  Vaihtoehtoisesti laita ainesosat 
tehosekoittimeen ohjeiden mukaisesti, lai-
ta kansi kiinni ja aseta säädin nopeudelle 
1. Lisää nopeutta hitaasti nopeuteen 9 tai 
11 asti. Sekoita noin 4–5 minuuttia, kun-
nes seos on täysin tasaista ja siitä nousee 
höyryä.

Vapauta luovuutesi
Lisää sitruunamehua, taateleita tai 
suosikkimausteitasi. 

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET
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KUKKAKAALIRIISI

KUKKAKAALIRIISI ON MAINIO 

VILJATON JA VÄHÄHIILIHYDRAATTINEN 

VAIHTOEHTO RIISILLE. SE ON MYÖS 

HELPPO TAPA LISÄTÄ KASVIKSIA 

RUOKAVALIOON.

ANNOKSIA: 2

Ainesosat 
1 suuri kukkakaalinpää

Valmistelu
Pese ja kuivaa kukkakaali huolellisesti. Puo-
lita kukkakaalinpää ja irrota kukinnot. Laita 
kukinnot tehosekoittimen kannuun, laita 
kansi kiinni ja sekoita keskinopeudella tai 
sykäystoiminnolla. 

Vapauta luovuutesi
Kuumenna 2 rkl oliiviöljyä suurella 
pannulla, kuutioi puolikas sipuli 
ja kuullota muutaman minuutin 
ajan, kunnes sipuli on läpikuulta-
vaa. Lisää pannulle kukkakaaliriisi 
ja kuullota vielä 5–7 minuuttia. 
Mausta sitten maun mukaan 
suolalla ja pippurilla, tamari-/
soijakastikkeella tai silputulla per-
siljalla ja valkosipulilla, tuoreella 
korianterilla, 1–2 limetin mehu, 
tomaateilla, jalapenoilla ja maus-
teilla. Tuloksena on itämainen, 
välimerellinen tai meksikolaishen-
kinen riisi.

Vinkki
Kukkakaaliriisin voi keittää tai 
syödä raakana. Sitä voi käyttää 
kaikissa riisiä sisältävissä resep-
teissä, kuten stir fry -ruoissa tai 
paistetussa riisissä. Jäljelle jäänyt 
kukkakaaliriisi säilyy jääkaapissa 
enintään viisi päivää. Keittämätön 
kukkakaaliriisi säilyy pakastimessa 
enintään kuukauden.



MAKEITA HERKKUJA

Stracciatella-jäätelö

Suklaamousse

Gluteenittomat suklaaproteiinimuffinssit
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STRACCIATELLA- 
JÄÄTELÖ 
TÄMÄ HERKULLINEN STRACCIATELLA-JÄÄTELÖ  

VIILENTÄÄ KUUMANA KESÄPÄIVÄNÄ, EIKÄ SIINÄ  

OLE LAINKAAN JALOSTETTUA SOKERIA.

ANNOKSIA: 2 

Ainesosat 
120–150 ml kasvipohjaista juomaa (esim. 
kookos- tai mantelimaitoa) 

3 täplikästä banaania suurpiirteisesti 
pilkottuna ja pakastettuna

20 g tummaa suklaata 

Valmistelu
Laita maito ja banaanit tehosekoittimen 
kannuun tässä järjestyksessä. Laita kansi 
kiinni ja sekoita nesteytysnopeudella noin 
minuutin ajan. Kaavi tarvittaessa kannun 
laidat. Älä sekoita liikaa tai jäätelö alkaa 
sulaa.  Jos seos on liian paksua, lisää 1–2 
lorausta kookosmaitoa. 

Lisää tumma suklaa ja käytä sykäystoimin-
toa 2–3 kertaa matalalla nopeudella, jotta 
suklaa sekoittuu joukkoon.  Kaada seos 1–2 
kulhoon ja tarjoile välittömästi tai siirrä il-
matiiviiseen astiaan ja laita pakastimeen 
kovettumaan (noin 2 tunnin ajaksi). Jäätelö 
säilyy pakastimessa enintään viikon.

ANNOKSIA: 2 

Ainesosat 
3 täplikästä banaania suurpiirteisesti 
pilkottuna ja pakastettuna

20 g tummaa suklaata 

Kookosmaitoa (valinnainen)

Valmistelu 
Laita banaanit tehosekoittimen kannuun. 
Laita kansi kiinni ja aseta säädin nopeudelle 
1. Lisää nopeutta hitaasti nopeuteen 9 tai 
11 asti. Sekoita noin 30 sekuntia, kunnes 

seos on täysin tasaista. Kaavi tarvittaessa 
kannun laidat survimella. Älä sekoita liikaa 
tai jäätelö alkaa sulaa. Jos seos on liian 
paksua, lisää 1–2 lorausta kookosmaitoa. 

Lisää tumma suklaa ja käytä sykäystoimin-
toa 2–3 kertaa matalalla nopeudella, jotta 
suklaa sekoittuu joukkoon. 

Kaada seos 1–2 kulhoon ja tarjoile välittö-
mästi tai siirrä ilmatiiviiseen astiaan ja laita 
pakastimeen kovettumaan (noin 2 tunnin 
ajaksi). Jäätelö säilyy pakastimessa enin-
tään viikon.

Vapauta luovuutesi
Lisää unikonsiemeniä, pilkottuja 
paahdettuja manteleita, koo-
koshiutaleita, sitruunamehua tai 
taateleita maun mukaan. 

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET
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SUKLAAMOUSSE 

TÄMÄ RESEPTI YLLÄTTÄÄ TÄYDELLISESTI! SE ON SYNTISEN TÄYTELÄISTÄ, 

SAMETTISEN PEHMEÄÄ, KERMAISTA JA USKOMATTOMAN HELPPO 

VALMISTAA. TUSKIN USKOISI ETTÄ TÄMÄ RESEPTI ON VEGAANINEN, 

GLUTEENITON, MUNATON JA MAIDOTON. SOPII ERINOMAISESTI KEVYEKSI 

HERKUKSI PÄIVÄLLISEN JÄLKEEN TAI TERVEELLISEKSI VÄLIPALAKSI.

ANNOKSIA: 4

Ainesosat 
400 g pehmeää luomutofua

100 g tummaa suklaata (70 %)

12 kivetöntä taatelia tai 70 g jalostama-
tonta sokeria 

Hyppysellinen suolaa

Valmistelu
Sulata suklaa kuumuutta kestävässä kulhos-
sa kiehuvaa vettä sisältävän kattilan yllä. 
Hämmennä suklaata silloin tällöin sen peh-
metessä. Anna jäähtyä huoneenlämmössä.

Laita sillä välin tehosekoittimeen pehmeä 
tofu ja taatelit tai sokeri. Laita kansi kiinni 
ja sekoita tasaiseksi.

Lisää sulanut suklaa ja sekoita tasaiseksi.

Kaavi seos kulhoihin tai laseihin ja laita 
jääkaappiin 30 minuutiksi ennen tarjoilua.

Vapauta luovuutesi
Koristele tarjoilua varten 
suklaaraasteella, vadelmilla, 
mustikoilla tai tuoreella mintu-
noksalla.
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GLUTEENITTOMAT 
SUKLAAPROTEIINIMUFFINSSIT
NÄMÄ HERKULLISET VEGAANISET SUKLAAPROTEIINIMUFFINSSIT TOIMIVAT 

ILTAPÄIVÄLLÄ VÄLIPALANA TAI MUKAAN OTETTAVANA AAMIAISENA.

ANNOKSIA: 12 MUFFINSSIA 

Ainesosat 
1 banaani

300 ml kauramaitoa

200 ml kivennäisvettä

100 g valkopapujauhoa

80 g maapähkinävoita

20 kivetöntä taatelia

2 rkl suklaajauhetta

1 rkl kaakaonibsejä

2 tl leivinjauhetta

Valmistelu
Lämmitä uuni 180 asteeseen. Sekoita hyvin 
kaikki ainesosat paitsi leivinjauhe ja kaa-
kaonibsit. Lisää leivinjauhe ja kaakaonibsit 
ja sekoita jälleen pienimmällä nopeudella. 
Jaa seos 10–12 silikoniseen muffinssivuo-
kaan. Paista 20–25 minuuttia. Anna jäähtyä 
kokonaan.

 

Vapauta luovuutesi
Voit valmistaa jauhot itse jauha-
malla kuivatut pavut tehokkaalla 
tehosekoittimella. Käynnistät vain 
tehosekoittimen ja lisäät nope-
utta maksimiin asti, niin pavuista 
tulee tasaisen hienoa jauhoa.



KEITTIÖN PERUSRESEPTEJÄ

Pähkinävoi

Kasvipohjainen maito

Vegaaninen mausteseos
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PÄHKINÄVOI

KOTITEKOINEN PÄHKINÄVOI ON PALJON PAREMPAA KUIN 

KAUPAN VAIHTOEHDOT. LISÄKSI VOIT ITSE PÄÄTTÄÄ, MITEN 

RAPEAA TAI PEHMEÄÄ SIITÄ HALUAT JA MITEN MAUSTAT SEN.

ANNOKSIA: 240 G 

Ainesosat 
240 g pähkinöitä

3–5 rkl auringonkukkaöljyä  

Valmistelu
Paahda pähkinät kullanruskeiksi ja anna 
jäähtyä. Laita ne tehosekoittimeen, laita 
kansi kiinni ja sekoita hienoksi jauheeksi. 
Nosta sekoitusnopeutta ja lisää öljyä vähi-
tellen, kunnes voi on emulgoitunut.

ANNOKSIA: 400 G

Ainesosat 
400 g pähkinöitä

Valmistelu 
Paahda pähkinät kullanruskeiksi ja anna 
jäähtyä. Laita ne tehosekoittimeen ja laita 
kansi kiinni. Aseta säädin nopeudelle 1 ja 
sekoita hienoksi jauheeksi. Lisää nopeutta 
hitaasti keskisuureen nopeuteen (nopeus 
8) asti. Sekoita käyttäen survinta apuna ai-
nesosien painamiseen alas, kunnes voi on 
emulgoitunut.

Vapauta luovuutesi
Voit käyttää pähkinävoin välittö-
mästi ruoanlaittoon tai laittaa sen 
lasipurkkiin ja säilyttää jääkaa-
pissa.

Säilöntäaineeton pähkinävoi säi-
lyy yleensä vähintään kuukauden. 
Pähkinävoin voi maustaa suolalla, 
mausteilla, taateleilla tai suklaa-
jauheella. Huomaa kuitenkin, että 
ainesosien lisääminen voi pilata 
pähkinävoin koostumuksen ja 
vaikuttaa myös säilyvyyteen.

Käyttö
Pähkinävoita voi käyttää levittee-
nä leivällä, kastikkeisiin, pikku-
leipiin, pirtelöihin tai makeana 
herkkuna. 

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET
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KASVIPOHJAINEN  
MAITO
HERKULLISEN KASVIPOHJAISEN MAIDON TEKEMINEN 

ON HELPPOA: TARVITSET VAIN TEHOSEKOITTIMEN, 

PÄHKINÖITÄ JA HIUKAN AIKAA!

ANNOKSIA: 4

Ainesosat 
500 ml vettä

75 g pähkinävoita (esim. manteli, cashew, 
hasselpähkinä) tai keitettyä riisiä

3–4 taatelia

Hyppysellinen suolaa

1 tl vanilja-aromia

Valmistelu
Laita valitsemasi ainesosa ja vesi tehose-
koittimen kannuun. Laita kansi kiinni ja se-
koita nesteytysnopeudella tasaiseksi.

Vuoraa pienireikäinen siivilä kaksinkertai-
sella harsoliinalla ja valuta maito astiaan 
painaen kiinteää ainesta kumilastalla, jotta 
saat kaiken maidon talteen. 

ANNOKSIA: 4 

Ainesosat 
500 ml vettä

75 g pähkinöitä, kauraa, keitettyä riisiä tai 
hampunsiemeniä

3–4 taatelia

Hyppysellinen suolaa

1 tl vanilja-aromia

Valmistelu
Lisää valitsemasi ainesosa ja vesi Power 
Plus -tehosekoittimen kannuun. Laita kansi 
kiinni ja aseta tehosekoitin mehuasetuksel-
le. Anna tehosekoittimen olla käynnissä, 
kunnes se sammuu automaattisesti. Vaihto-
ehtoisesti laita ainesosat tehosekoittimeen 
ohjeiden mukaisesti, laita kansi kiinni ja ase-
ta säädin nopeudelle 1. Lisää nopeutta hi-
taasti nopeuteen 9 tai 11 asti. Sekoita noin 
minuutin ajan, kunnes seos on täysin tasais-
ta. Laske nopeus asetukseen 2 ja sekoita 
noin 10 minuuttia vaahdon vähentämiseksi. 

HIGH PERFORMANCE  
TEHOSEKOTTIMET  
JA POWER-TEHOSEKOITTIMET

DIAMOND-TEHOSEKOITIN 
JA LASIKANNULLINEN 
TEHOSEKOITIN
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Vapauta luovuutesi
Kasvipohjaisia maitoja voi käyttää 
lehmänmaidon sijaan leivonnassa 
tai maukkaana lisänä smoothies-
sa tai muroissa aamulla. Taatelit 
voi korvata 1–2 teelusikallisella 
vaahterasiirappia, agave-siirappia 
tai hunajaa.

Vinkki
Maito säilyy jääkaapissa 3–5 
päivää. Jos valmistat manteli-
maitoa, laita mantelit kulhoon ja 
kaada päälle vettä niin, että ne 
peittyvät. Pidä jääkaapissa 8–12 
tuntia, esimerkiksi yön yli. Kuivata 
mantelit ja kaada vesi pois. Cas-
hewpähkinöitä ei tarvitse liottaa. 
Voit valmistaa mantelimaitoa no-
peasti kaatamalla kiehuvaa vettä 
manteleiden päälle ja liottamalla 
30 minuutin ajan. Kuivaa mantelit 
ja toimi ohjeiden mukaisesti.
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VEGAANINEN  
MAUSTESEOS
TÄMÄ MAUKAS JUUSTOINEN JA PÄHKINÄINEN  

MAUSTESEOS YLLÄTTÄÄ!

ANNOKSIA: 120 G

Ainesosat 
100 g raakoja cashewpähkinöitä

15–20 g ravintohiivaa

1 tl valkosipulijauhetta

1 tl sinapinsiemeniä

Suolaa ja pippuria maun mukaan

Valmistelu
Jauha kuivia ainesosia tehosekoittimessa 
matalalla nopeudella, kunnes koostumus 
muistuttaa parmesaaniraastetta.

 

Vapauta luovuutesi
Vegaaninen mausteseos saa 
potkua kuminasta tai sitruuna-
mehusta.

Vinkki
Tämä mausteseos toimii vegaa-
nisissa juustoruoissa ja antaa 
lisää makua perinteisiin liha- tai 
kalaruokiin. Mausteseos säilyy 
jääkaapissa enintään 15 päivää.
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