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KAURASTA KAALIIN,
MUIKUSTA MUSTIKKAAN
POHJOLAN SUPERRUUAT
LAUTASELLE
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Vihreä nektari
2 annosta

pala (50 g) parsakaalia
2–3 dl (30 g) babypinaattia, pientä
lehtikaalia tai salaattia
10–20 lehteä basilikaa tai minttua
2 dl omenatäysmehua
1–2 rkl pellavansiemeniä
0,5 dl vettä
pala (50 g) kurkkua
(pieni pala 10–15 g tuoretta
inkivääriä)
1–2 rkl limetti- tai sitruunamehua
1–2 tl hunajaa tai sokeria

1. Liota pellavansiemeniä vedessä
ainakin tunti.
2. Huuhtele salaatti, pilko parsakaali (ja kuori inkivääri).
3. Mittaa k aik ki ainek set
tehosekoittimen kulhoon,
sekoita juoma tasaiseksi ja
tarjoa kylmänä välipala- tai
aamujuomana.

Minttu-mansikkajuoma
5-6 annosta

1 l mansikoita
5 dl vettä
2 rkl sokeria
pieni nippu tuoretta minttua

Mustikkasmoothie
valmistuu joutuisasti
mustikoista, piimästä
ja ripauksesta
makeutta.

1. Perkaa mansikat, riivi sekaan mintunlehdet, lisää vesi ja sokeri ja sekoita
sauvasekoittimella.
2. Pullota ja säilytä jääkaapissa, säilyy
pari päivää.
3. Tarjoa kylmänä.

Teksti ja ruokaohjeet: Soili Soisalo
Kuvat: Laura Riihelä
Ulkoasu ja taitto: Taru Moilanen
Paino: Forssa Print 2015

Vinkki. Vaihda välillä minttu basilikaan
tai sitruunamelissaan.

Marja- tai vihannesjuoma antaa potkua
aamuun tai virkistää iltapäivällä.
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Todellinen superruoka
kasvaa lähellä
Pohjolan keittiö on noussut suosioon
maailmalla. Meillä on runsaasti omintakeisia
ruoka-aineita, kuten marjat, sienet ja muut
metsänantimet. Valoisa kesä kasvattaa myös
viljelykasveihin runsaasti aromeja, järvikalaa
käytetään kekseliäästi ja riista antaa oman
jännittävän säväyksensä lautaselle.
Herkullisuutensa lisäksi pohjoisen ruokaaineilla on monia terveysvaikutuksia.
Pohjolan viljat, kaura, ohra ja ruis, ovat superruokaa hyvien kasvikuitujensa ansiosta.
Öljykasvit, rypsi ja rapsi, päihittävät muut
kasviöljyt erinomaisella rasvakoostumuksellaan. Marjat ja monet kasvikset sisältävät
elimistöä suojelevia tehoaineita. Kalansyöjät
pysyvät terveinä, sillä kalasta saa runsaasti
tärkeitä ravintoaineita.
Välimeren ruokavalion ylistäminen
on vaihtunut Pohjolan ruokavalion
kehumiseen. Pohjoismaissa on viime
aikoina tutkittu täkäläistä ruokavaliota
perusteellisesti. Terveelliseen Pohjolan ruokavalioon kuuluu säännöllisesti metsämarjoja,
kaaleja, kalaa, rypsiöljyä sekä täysjyväviljaa,
ja lihaa syödään vain vähän. On havaittu, että
jos noudatetaan suositusten mukaista
Pohjolan ruokavaliota, sillä on hyviä vaikutuksia niin verenpaineeseen kuin veren rasvaarvoihinkin. Myös kakkostyypin diabeteksen
vaara vähenee. Lisäksi ruokavalio auttaa
painonhallinnassa.
Pohjolassa tuotetaan puhtaita elintarvikkeita. Kylmän talven ansiosta kasvinsuojeluaineita ei tarvitse käyttää yhtä paljon
kuin lämpimissä maissa, ja harvaan asutuilla
alueilla maaperä ja vesistö ovat säilyneet
puhtaina. Esimerkiksi marjoja on turvallista

käyttää kuumentamatta. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus poimia luonnon antimia
suoraan metsästä sekä kalastaa tuhansista
järvistämme, mikä säästää luontoa ja pienentää
jokaisen omaa ruokalaskua.
Pohjolan marjakausi kestää jopa puoli
vuotta kesäkuun mansikoista marraskuun
karpaloihin. Vihanneskausi on hiukan pitempi,
jo huhtikuussa voi kerätä ensimmäisiä villivihanneksia ja vielä marraskuussa korjataan
pakkasen puraisemia ruusu- ja lehtikaaleja sekä
maa-artisokkaa. Hyvän varastointitekniikan
ansiosta lähikasviksia on saatavilla vuoden
ympäri. Juurekset, kaalit ja sipulit säilyvät
satokaudesta toiseen, ja pohjoisen omenoitakin on myynnissä yli puoli vuotta.
Lisäksi elintarviketeollisuus jalostaa sadosta
laadukkaita pakasteita, säilykkeitä ja kuivatuotteita.
Luonto kiittää, kun syömme lähellä
tuotettua ruokaa, eikä energiaa kulu turhaan
kuljetteluun. Ruokakulttuuria kannattaa
rikastaa maailman mausteilla sekä pähkinöillä
ja pavuilla, sillä kuivatuotteet matkaavat meille
taloudellisesti laivalla. Mausteita Pohjolassa on
käytetty jo 1700-luvulla.
Maa- ja kotitalousnaiset haluaa jakaa
iloa lähiruuasta kaikkien ulottuville. Ota
käyttöösi Pohjolan superruuat kaurasta kaaliin
ja muikusta mustikkaan, niin saat jokaiseen
päivääsi monta virkistävää herkutteluhetkeä.
Lehtisen ruokaohjeet on valmistettu huolella
ja rakkaudella. Osa on helppoja ja nopeita
arkiruokia, osa vaatii vähän vaivaa ja sopii
juhlavaankin tarjoiluun. Tietolaatikoista löydät
tutkittua tietoa ruoka-aineiden terveysvaikutuksista.
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Täysjyvästä vireyttä

Marja-pähkinäpuuro

• Täysjyväviljasta saa hyviä, hitaasti
imeytyviä hiilihydraatteja, joita tarvitaan energiaksi kaikkeen toimintaan.

0,5 l vettä
0,5 l maitoa
4 dl neljän- tai kolmenviljan hiutaleita
0,5 dl auringonkukansiemeniä
2 rkl pellavansiemeniä
0,5 dl rouhittuja pähkinöitä (saksan- ja
hasselpähkinää)
0,5 dl kuivattuja puolukoita tai
mustikoita
1–2 rkl tyrnijauhetta
veitsenkärjellinen suolaa

• Kauran ja ohran ravintokuitu tasaa
verensokerin vaihteluita , mikä
helpottaa painonhallintaa ja torjuu
kakkostyypin diabetesta.
• Ravintokuitu pitää veren rasva-arvot
kurissa ja edistää sydänterveyttä.

4-5 annosta

• Kauran, ohran, rukiin ja vehnän
kuitu parantaa suolen toimintaa,
jolloin paksusuolen syövän vaara
vähenee.

1. Mittaa vesi kattilaan ja sekoita siihen
hiutaleet.

• Kuitu kantaa mukanaan myös muita
tärkeitä ravintoaineita , rautaa ,
magnesiumia ja monia B-ryhmän
vitamiineja.

3. Lisää pähkinät, siemenet ja puolukat sekä
ripaus suolaa ja anna hautua kymmenisen
minuuttia välillä sekoittaen.

2. Kuumenna sekoitellen, lisää maito ja
vähennä lämpö pieneksi.

4. Lisää tyrnijauhe ja tarjoa marjojen tai
marjakeiton ja maidon tai vaniljajogurtin
kanssa aamu- tai iltapalana.

Tuorehernekeitto
4 annosta

3–4 kpl (300 g) jauhoista perunaa
0,5–1 kpl (100 g) palsternakkaa
pala (100 g) purjoa
2 vartta (50 g) lehtiselleriä
pala (20–30 g) piparjuurta
1 rkl rypsiöljyä
7 dl vettä
1 tl suolaa
400 g (6–7 dl) herneitä ilman palkoja
(myös pakaste käy)
1 dl kaura- tai ruokakermaa
2 dl maitoa
0,5 tl kuivattua meiramia
0,25–0,5 tl rouhittua mustapippuria
1 tl kuivattua lipstikkaa
2 rkl tuoretta silputtua tilliä

1. Kuori perunat ja palsternakka. Halkaise
purjo, huuhdo, viipaloi ja jätä vihreä osa
odottamaan. Viipaloi lehtiselleri ja kuori ja
raasta piparjuuri.
2. Kuullota purjon valkoista osaa öljyssä
kattilassa, lisää vesi, suola, lohkotut
perunat, palsternakka ja lehtiselleri ja
kypsennä pehmeäksi.
3. Soseuta keittopohja sauvasekoittimella,
lisää herneet ja soseuta hiukan, mutta ei
kokonaan. Lisää myös ruokakerma, piparjuuri, vihreä osa purjoa ja loput mausteet ja
kypsennä 5–10 minuuttia.
4. Tarkista maku, koristele keittoannokset
tillillä ja tarjoa rapean maalaisleivän kanssa.
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Kun aamupuuroon lisää siemeniä ja
pähkinöitä, se pitää nälän poissa pitkään.

Sosekeitot ovat maukkaita, nopeita ja helppoja arkiruokia.
Osa kasviksista kannattaa jättää soseuttamatta, se auttaa
painonhallinnassa.

Palkokasveista voimaa
• Pohjolan härkäpapu ja herne sekä
muut palkokasvit sisältävät paljon
proteiineja, joita tarvitaan kasvuun ja
elimistön toimintojen säätelyyn.
• Palkokasvien ravintokuitu pitää yllä
kylläisyyttä, mikä auttaa painonhallinnassa.
• Palkokasveista saa myös useita
B-ryhmän vitamiineja, kuten folaattia
sekä tärkeitä kivennäisaineita, kuten
kaliumia ja magnesiumia.
• Tuore härkäpapu ja vihreät pavut
kypsennetään ennen syömistä, silloin
niissä olevat mahavaivoja aiheuttavat
aineet hajoavat.
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Härkäpapu-juurespihvit
4 annosta

2 dl härkäpapurouhetta
2 dl kaura- tai ruuanvalmistuskermaa
300 g (4–5 kpl) perunaa
200 g (2–3 kpl) punajuuria (tai mukulaselleriä ja palsternakkaa)
200 g (2–3 kpl) porkkanaa
1 iso sipuli
1 rkl rypsiöljyä tai juoksevaa margariinia
2 rkl perunajauhoja
0,75 tl suolaa
0,5 tl rouhittua pippuria
1–2 tl jauhettua paprikaa (myös
savupaprika sopii)
voiteluun öljyä tai juoksevaa margariinia

Tanskassa ja Norjassa lounasruoka on usein
voileipä, Suomessa ja Ruotsissa lounaaksi
nautitaan yleensä lämmin ateria.

1. Mittaa härkäpapurouhe kulhoon kerman
kanssa pehmenemään.
2. Puhdista, kuori ja pilko juurekset. Kuori ja
hienonna sipuli ja kuullota se öljyssä.
3. Hienonna juurekset monitoimikoneella ja
sekoita kaikki ainekset sekaisin.
4. Aseta leivinpaperi uunipellille, voitele se
rasvalla ja muotoile paperille lusikalla pieniä
pihvejä (noin 30 kpl). Tiputtele myös päälle
hiukan rasvaa.
5. Paista 200 asteessa 30 minuuttia, käännä
pihvit lastalla paiston puolivälissä.
6. Tarjoa perunoiden tai viljalisäkkeen
ja salaatin tai lämpimien kasvisten kanssa.
Lisäkkeeksi sopii yrteillä maustettu
kermaviili.
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Kalapihvit ja burgerit

Kotiketsuppi

500 g fileoitua haukea (tai muuta
vaaleaa kalaa)
2 rkl juoksevaa margariinia
1 dl kevytmaitoa
1 kananmuna
1 dl vaaleita leivänmuruja (1 viipale
kaurapaahtoleipää)
0,5–1 tl suolaa
0,5 tl rouhittua valkopippuria
0,5 tl jauhettua muskottipähkinää
2 rkl tuoretta yrttisilppua (tilliä ja/tai
sitruunamelissaa)
juoksevaa margariinia paistamiseen

3–4 rkl rypsiöljyä
1 pieni sipuli
1–2 valkosipulinkynttä
0,5–1 kpl punaista mietoa chiliä
1 rs (250 g) kirsikkatomaatteja
(tai tomaatteja)
1 pienehkö (120 g) punainen paprika
1 rkl viinietikkaa
0,25–0,5 tl suolaa
0,25 tl rouhittua mustapippuria
1–2 rkl juoksevaa hunajaa tai tummaa
sokeria
2 dl tomaattimurskaa (tai 300–400 g
tomaatteja)

4 annosta

Burgereihin:
4 sämpylää
4–8 rkl kotiketsuppia
4 rkl marinoitua punasipulia tai
1 maustekurkku
4 rapeaa salaatinlehteä
1. Jauha kala monitoimikoneella, lisää muut
aineet ja sekoita tasaiseksi.
2. Muotoile voidellun leivinpaperin päälle
pellille pihvejä (16–20 kpl), tiputtele päälle
hiukan juoksevaa margariinia ja paista 200
asteessa 20–25 minuuttia, käännä välillä.
3. Kokoa pihveistä burgereita, laita ne halkaistun lämmitetyn sämpylän sisään ja lisää
kotiketsuppia sekä sipulia tai maustekurkkua ja salaattia.
4. Nauti kylmän maidon kanssa välipalana tai
pikku ateriana.
Vinkki. Voit pyöräyttää taikinasta myös
pyöryköitä. Tarjoa ne perunoiden tai perunasoseen, punajuurien, höyrytettyjen kasvisten
ja yrteillä maustetun kermaviilin kanssa.

Superburgeri maistuu
isoille ja pienille, kun
täytteenä on kala- tai
papupihvi ja kotiketsuppia.

1. Pese kasvikset, puhdista paprika siemenistä,
kuori ja lohko sipuli ja valkosipulinkynnet.
2. Mittaa öljy kattilaan, lisää sipulit, chili, paprikapalat ja tomaatit ja kuumenna kastike
kiehuvaksi.
3. Lisää mausteet ja hauduta hetki, soseuta
sitten sauvasekoittimella.
4. Säilytä viileässä, sekoita kastike tasaiseksi
ja tarjoa sitä kala-, liha- ja kasvisruuan
lisäkkeenä. Säilyy jääkaapissa viikon verran.

Marinoitu punasipuli
2 kpl (120 g) punasipulia
1 dl punaviinietikkaa
0,75 dl sokeria
0,5 tl suolaa
0,5 tl rouhittua pippurisekoitusta
1 dl rypsiöljyä
1. Sekoita suola, sokeri ja pippuri etikkaan,
anna liueta ja lisää öljy.
2. Kuori sipulit ja viipaloi ohueksi.
3. Lisää sipulit marinadiin ja anna maustua
viileässä muutama tunti. Säilyy jääkaapissa
viikon verran.
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Rapeat uunimuikut
4 annosta

600–700 g perattuja muikkuja
(1 kg perkaamattomia)
100 g (noin 10 kpl) hapankorppuja
0,5 tl suolaa
0,5 tl rouhittua musta- tai valkopippuria
1 dl maitoa
1–2 rkl öljyä tai voi-kasviöljyseosta
1. Jauha hapankorput hienoksi ja sekoita
jauheeseen mausteet.
2. Kasta kalat jauheeseen (kostuta ensin
maidossa, jos jauhe ei muuten tartu
kunnolla).
3. Lado kalat vieri viereen uunipannulle
leivinpaperille, joka on pyyhkäisty öljyllä.
4. Tiputtele päälle öljyä ja paista 200
asteessa 15–20 minuuttia, kunnes
saavat vähän väriä.

Kalaa aivojen huoltoon
• Kaloista saa tärkeitä ravintoaineita
kasvuun ja elimistön toimintaan:
laadukkaita proteiineja, omega-3rasvahappoja ja tärkeitä vitamiineja,
kuten D- ja B12-vitamiinia sekä useita
kivennäisaineita.
• K alan EPA -ra s vaha pp o e distää
sydämen ja verisuonten hyvinvointia
sekä voi suojata allergioilta ja tulehdusreaktioilta.
• DHA-rasvahappo osallistuu hermoston
kehitykseen ja toimintaan sekä
ylläpitää näön tarkkuutta.
• K alo ja k annattaa syödä la j e ja
vaihdellen. Esimerkiksi muikku on
keskirasvainen kala, jossa on paljon
DHA-rasvahappoa.

5. Tarjoa muikut perunasoseen tai juuressoseen ja kasvisraasteiden kanssa. Makuun
sopii myös puolukkamajoneesi.
Vinkki. Samalla tavoin voit valmistaa fileoidut
silakat.

Kerää nuoria
villivihanneksia
kesäiseen salaattiin
makua antamaan,
vaikkapa ketunleipiä,
ahosuolaheinää,
pihatähtimöä tai
voikukanlehtiä.
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Kesäkaalisalaatti
4 annosta

300 g uutta nuorta kaalia
1–2 nuorta porkkanaa
2–3 sipulinvartta
kourallinen ketunleipiä tai muutama
oksa sitruunamelissaa
Kastike:
1 rkl valkoviinietikkaa
ripaus suolaa
ripaus pippuria
1–2 tl sokeria tai hunajaa
3 rkl rypsiöljyä
1. Puhdista kaali, kuori porkkanat, huuhtele ja
pilko sipulinvarret.
2. Leikkaa kaali terävällä veitsellä hienoksi
silpuksi ja raasta porkkana sekä sekoita
kastikkeen ainekset keskenään.
3. Sekoita kaikki salaattiainekset kastikkeen
kanssa, anna maustua hetki viileässä ja
koristele (villi)yrteillä.

Rypsiöljyä sydämen
hyvinvointiin
• Rypsi ja rapsi ovat sukulaiskasveja,
molemmista valmistetaan ruokaöljyä,
joka sisältää hyviä pehmeitä rasvoja.
• Rypsiöljyn rasvahappokoostumus
on erinomainen, siinä on eniten
kertatyydyttymätöntä rasvaa, joka ei
härskiinny helposti.
• Välttämättömiä rasvahappoja, omega6-linolihappoa ja omega-3-alfalinoleenihappoa tarvitaan kaikkien
solujen rakentumiseen. Niitä on
rypsissä sopivassa suhteessa, jolloin ne
toimivat elimistössä parhaiten.
• Alfalinoleenihappo suojaa sydäntä
rytmihäiriöiltä ja linolihappo pitää
yllä ihon kosteutta.
• Rypsiöljy sisältää runsaasti myös
E-vitamiinia sekä kasvisterolia, joka
parantaa veren rasva-arvoja.

1. Ota huoneenlämpöinen kananmuna ja erota
siitä keltuainen kulhoon.

Puolukkamajoneesi
1 keltuainen
0,75 dl sokeritonta puolukkasurvosta
(noin 1,5 dl puolukoita)
3–4 tl sokeria
veitsenkärjellinen suolaa
veitsenkärjellinen rouhittua pippuria
1 tl sinappia (ei makeaa)
1,5 dl rypsiöljyä

2. Lisää survottu puolukka ja mausteet ja
sekoita hyvin haarukkavatkaimella.
3. Jatka sekoittamista ja ala tiputella huoneenlämpöistä öljyä sekaan.
4. Lisää kaikki öljy vähitellen ja vatkaa koko
ajan voimakkaasti, niin että saat kuohkean
majoneesin.
5. Tarjoa kalan kastikkeena, majoneesi säilyy
jääkaapissa muutaman päivän.
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Kukkakaali-perunapadan esikuva on
intialainen curry.

Kasvisvuoka maistuu joko kevyenä
ateriana tai lämpimänä lisäkkeenä.

Kukkakaali-perunapata
4 annosta

1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
0,5 tl kuminaa
0,5 tl korianteria
1–2 rkl currya
2 rkl rypsiöljyä
1 pienehkö (600 g) kukkakaali
5–6 kpl (400 g) perunoita
1 dl linssejä, herneitä tai kypsiä papuja
5 dl vettä
0,5–1 tl suolaa
0,5 tl mustapippuria
80 g (6–7 dl) pinaattia, nokkosta tai
vuohenputkenlehtiä (myös pakastettu
lehtipinaatti käy)
2 rkl tomaattipyreetä
2 dl kaura- tai ruuanvalmistuskermaa
(rasvaa noin 10 %)
(1–2 tl hunajaa, siirappia tai sokeria)

1. Puhdista ja pilko perunat ja vihannekset.
Hienonna kumina ja korianteri morttelilla.
(Jos käytät nokkosta, ryöppää se eli kiehauta vesitilkassa.)
2. Kuullota sipulit sekä curry, hienonnettu
korianteri ja kumina öljyssä.
3. Lisää vesi, suola, linssit ja perunat ja
kypsennä noin 10 minuuttia.
4. Lisää kukkakaali, herneet tai pavut ja
ruokakerma.
5. Kun perunat ovat kypsiä, lisää tomaattipyree ja pinaatti ja mausta pippurilla.
6. Tarkista maku ja tarjoa pataa vihreän
salaatin ja leivän (esimerkiksi rieskan)
kanssa.
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Kasvisvuoka kaalista ja
kesäkurpitsasta
4 annosta

1 pieni (200 g) kesäkurpitsa
0,5 kpl (400 g) kukkakaalia
1 kpl (300 g) parsakaalia
1 rs (300 g) ruusukaalia
2 kananmunaa
5 dl kevytmaitoa
0,5 tl vastarouhittua pippuria
0,5 tl suolaa
1–2 tl yrttisekoitusta
2 dl vaaleita leivänmuruja
(kaurapaahtoleipää)
1 dl voimakasta juustoraastetta
(emmentalia)
1 rkl juoksevaa margariinia
1. Viipaloi kesäkurpitsa, lado uunipannulle
leivinpaperin päälle ja paista 200 asteessa
15 minuuttia.
2. Puhdista ja pilko kaalit ja höyrytä niitä
5–10 minuuttia.
3. Sekoita munat, maito ja mausteet.
4. Voitele laakeahko vuoka, ripottele leivänmuruja pohjalle ja lado päälle kesäkurpitsaviipaleet. Kaada vuokaan kaalit ja loput
leivänmurut sekä munamaito.
5. Paista 200 asteessa 50–60 minuuttia,
kunnes munamaito hyytyy, lisää paistamisen
loppuvaiheessa juustoraaste, voit myös
peittää vuoan leivinpaperilla, jos se uhkaa
tummua liikaa.
6. Tarjoa vihreän salaatin ja leivän kanssa tai
lisäkeruokana kalan tai lihan kanssa.
Vinkki. Voit hyvin jättää kesäkurpitsan tai
jonkin kaalin ruuasta pois, lisää vain muiden
kasvisten määrää.

Kasvismunakas on nopea ja
täyttävä lounas tai välipala.

Lehtikaalimunakas
2 annosta

100–200 g (2–3 dl) lehtikaalia
1 pieni (25 g) sipuli
2–3 tl rypsiöljyä tai pullomargariinia
4 kananmunaa
2 rkl vettä
0,25 tl suolaa
0,25 tl rouhittua pippurisekoitusta
(0,5 tl yrttisekoitusta tai tuoreita yrttejä
maun mukaan)
1. Leikkaa lehtikaalista kuivat tyvet pois ja
pilko pieneksi silpuksi, pilko myös sipuli.
2. Kuullota sipulia ja lehtikaalia öljyssä
pannulla muutama minuutti, niin että
kutistuu ja siirrä lautaselle.
3. Sekoita munat, vesi ja mausteet keskenään
ja kaada kuumaan, öljyttyyn pannuun,
vähennä lämpö pieneksi ja sekoita munamassaa hiukan.
4. Lisää kasvikset ja anna hyytyä miedolla
lämmöllä (kannen alla).
5. Ripottele vielä yrttejä pinnalle ja tarjoa heti
täysjyväleivän kanssa.
Vinkki. Munakkaaseen sopivat kaikki
kasvikset: Voit viipaloida munakaspohjalle
esimerkiksi tomaattia ja basilikaa tai kuullottaa
pakastevihannekset pannussa, kaataa munakasmassan päälle ja antaa hyytyä. Käytä myös
villivihanneksia, vaikkapa nokkosta, vuohenputkea tai horsmanversoja.
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Papu-punajuurilasagne
4–5 annosta

200 g lasagnelevyjä
Punajuurikastike:
500 g (5–7 kpl) punajuuria
1–2 (150 g) palsternakkaa
1 sipuli
2 valkosipulinkynttä
0,5–1 punaista mietoa chiliä
1 rkl rypsiöljyä
500 g tomaattimurskaa
1 dl härkäpapu- tai soijarouhetta tai
2 dl kypsiä kidneypapuja
0,5 tl rouhittua pippuria
0,5 tl suolaa
0,5 tl oreganoa
0,5 tl basilikaa
Juustokastike:
7–8 dl kevytmaitoa
0,5 dl vehnäjauhoja
0,5 kasvisliemikuutiota
0,25–0,5 tl jauhettua muskottipähkinää
75 g voimakasta juustoraastetta
(emmentalia)

1. Kuori ja raasta juurekset, kuori ja pilko
sipulit ja hienonna chili. Kuullota pannulla
öljyssä ensin sipulit ja lisää sitten muut
aineet.
2. Haihduttele hetki, lisää tomaattimurska,
papurouhe ja mausteet ja anna kypsyä
miedolla lämmöllä. (Lisää tarvittaessa 0,5 dl
nestettä).
3. Valmista juustokastike: Kuumenna 5 dl
maitoa ja sekoita vehnäjauhot 2 desilitraan
maitoa. Lisää jauhosuurus kuumaan
maitoon hyvin sekoittaen ja kypsennä
sekoitellen miedolla lämmöllä kymmenisen
minuuttia. Lisää liemikuutio ja muskotti
sekä lopuksi juustoraaste, ohenna tarvittaessa maidolla.
4. Kaada tilkka molempia kastikkeita voidellun
vuoan pohjalle (koko noin 18 x 28 cm) ja
peitä lasagnelevyillä. Jatka samoin kerroksittain, niin että päällimmäisten levyjen
päälle tulee vain juustokastiketta.
5. Paista 180 asteessa noin 50 minuuttia, peitä
leivinpaperilla loppuvaiheessa, että ei
tummu liikaa.
6. Anna vetäytyä peitettynä hetki ennen
leikkaamista ja tarjoa vihreän salaatin
kanssa.

Lasagnen voi tehdä etukäteen ja lämmittää
lounaaksi tai päivälliseksi.

Kalapata sopii vaikkapa
sunnuntairuuaksi.
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Punainen kalapata
4 annosta

Juureksista tehoaineita
myös talvella
• Juurek sista saa ravintokuitua ,
vitamiineja, kivennäisaineita ja hiukan
hiilihydraatteja, ja ne auttavat jaksamaan ympäri vuoden.
• Juureksista saat vitamiinitäydennystä:
beetakaroteenia, C-vitamiinia ja
B-ryhmän vitamiineja. Esimerkiksi
punajuuresta saat folaattia, josta
suomalaisilla on pulaa.
• Keräät kivennäisaineita, kuten kaliumia, joka on hyväksi verenpaineelle.
• Juuresten väriaineet, kuten porkkanan karoteeni, ovat bioaktiivisia
yhdisteitä, jotka toimivat mm. antioksidantteina suojaten soluja.
• Juureksia on hyvä syödä vaihtelevasti,
sillä eri värisissä juureksissa on
erilaisia tehoaineita, polyfenoleita ja
kasvisteroleita.

600 g kuhafileitä
(tai muuta ruodotonta vaaleaa kalaa)
1 pieni (100 g) punainen paprika
1 kpl (100–150 g) salaattifenkoli
(tai lehtiselleriä)
2 salottisipulia tai 1 tavallinen
1–3 valkosipulinkynttä
2 rkl rypsiöljyä
400 g tomaattimurskaa
1 rs (250 g) kirsikkatomaatteja
1–2 kpl (70 g) maustekurkkua
(tai kivettömiä oliiveja)
0,5 sitruunan mehu
0,25–0,5 tl vastarouhittua pippuria
0,5–1 kpl punaista mietoa chiliä
tai veitsenkärjellinen voimakasta
chilijauhetta
0,5 tl suolaa
0,5 tl jauhettua jeeraa
(eli juusto-kuminaa)
1 tl paprikajauhetta
0,5–1 tl sokeria
pieni nippu sileää lehtipersiljaa
1. Viipaloi paprika ja salaattifenkoli valmiiksi,
kuori ja hienonna sipulit ja kuullota
padassa öljyssä.
2. Lisää tomaattimurska, paprika, fenkoli ja
viipaloidut tai rullatut kalafileet, kypsennä
noin 10 minuuttia.
3. Lisää tomaatit, kuutioitu kurkku (puolitetut
oliivit), sitruunamehu ja mausteet ja jatka
hauduttamista 10–15 minuuttia.
4. Tarkista kypsyys, lisää silputtua lehtipersiljaa ja tarjoa lohkoperunoiden kanssa.

Kalaa
kannattaa syödä
usein, se auttaa
järjenjuoksuun ja
pitää mielen
virkeänä.
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Paimenen paistos

Täytetty kaali

1 sipuli
1 rkl rypsiöljyä
400 g (karitsan) jauhelihaa
2–3 (200 g) porkkanaa
pala (150 g) lanttua
pala (100 g) mukulaselleriä
1 dl punaisia linssejä tai 2 dl kypsiä
papuja
1 dl kasvislientä tai vettä
0,5–1 tl kuivattua timjamia
0,5 tl kuivattua rosmariinia
1 tl maustepippuria
0,5 tl mustapippuria
0,5–0,75 tl suolaa

1 kpl (800–900 g) keräkaali
1 rkl rypsiöljyä
1 keskikokoinen sipuli
400 g (broilerin) jauhelihaa
2 dl rikottuja ohrasuurimoita
1 tl kuivattua meiramia
(0,25–0,5 tl jauhettua muskottia)
0,5–1 tl suolaa
0,5–1 tl rouhittua pippurisekoitusta
2 kananmunaa
2 rkl siirappia
1 rkl juoksevaa margariinia tai
voi-kasviöljyseosta
leivinpaperia

Kuorrutus:
5–7 kpl (500 g) jauhoista perunaa
2 kpl (300 g) palsternakkaa
2–2,5 dl kasvislientä
2 tl kasvimargariinia tai
voi-kasviöljyseosta

1. Keitä kaali kokonaisena puolikypsäksi,
10–15 minuuttia ja keitä ohra pakkauksen
ohjeen mukaan kypsäksi.

4 annosta

1. Kuori ja pilko peruna ja palsternakka
kuorrutusta varten ja pane kasvisliemeen
kiehumaan. Kuori ja pilko muut juurekset
valmiiksi.
2. Kuori ja hienonna sipuli ja kuullota öljyssä
pannulla. Lisää jauheliha ja kypsennä.
3. Lisää juurekset, linssit tai pavut, tilkka
nestettä sekä mausteet ja hauduta välillä
sekoittaen noin 20 minuuttia.
4. Soseuta kypsät perunat ja palsternakka
liemeen ja mausta kasvimargariinilla.
5. Kaada jauhelihaseos isohkon voidellun
uunivuoan pohjalle ja levitä juuressose
päälle.
6. Paista 200 asteessa 30–40 minuuttia
ja tarjoa vihreän salaatin kanssa.

4 annosta

2. Kuori ja hienonna sipuli ja kuullota öljyssä jauhelihan kanssa. Siirrä kulhoon
odottamaan.
3. Irrota kaalista 6–7 ulointa lehteä, silppua
loput, siirrä silppu pannulle ja hauduttele
kypsäksi.
4. Tee täyteseos: sekoita jauhelihaan ohra,
kaalisilppu, mausteet, 1 rkl siirappia ja
munat.
5. Vuoraa vuoka (noin 1,5 l) leivinpaperisuikaleilla, sitten isoilla kaalinlehdillä ja kaada
siihen täyteseos. Peitä kaalinlehdillä, voitele
siirapilla ja rasvalla (peitä tarvittaessa
leivinpaperilla paistamisen loppuvaiheessa).
6. Paista 180 asteessa noin tunti, kumoa
vadille, poista leivinpaperisuikaleet ja tarjoa
puolukkasurvoksen kanssa.
Vinkki. Samalla ohjeella voit tehdä kaalilaatikkoa, jolloin kaalia ei tarvitse
keittää aluksi, se vain suikaloidaan kokonaan ja kypsennetään pannulla.
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Paistoksessa on koko ateria, jauheliha,
juurekset ja perunasose samassa vuoassa.

Yksi iso kaalikääryle valmistuu
joutuisammin kuin monta pientä.

Kaaleista kevyttä,
maukasta ja ravitsevaa
• Kaaleista kertyy paljon kivennäisaineita ja vitamiineja, beetakaroteenia,
C-vitamiinia ja B-ryhmän vitamiineja,
erityisesti folaattia.
• Kaalien kalsium imeytyy erittäin hyvin.
• Kaaleista saa vain vähän energiaa, siksi
kaaliruuat sopivat hyvin myös painonhallintaan.
• Kaalikasveissa on yhdisteitä, jotka
muuttavat syöpää aiheuttavia aineita
vaarattomaan muotoon.
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Liha-juurespata

Tattaria ja kasviksia

500–700 g karjalanpaistilihaa
(nautaa ja porsasta)
4–5 kpl (100 g) salottisipuleita
(tai pieniä tavallisia)
(1 valkosipulinkynsi)
1 rkl rypsiöljyä
1–2 kpl (150 g) omenaa
2 kpl (200 g) porkkanaa
pala (200 g) mukulaselleriä
pala (200 g) lanttua
1–2 dl vettä
1 tl suolaa
1 tl rouhittua mustapippuria (osa
maustepippuria)
1 tl kuivattua timjamia
3 dl tummaa olutta tai kaljaa
200 g tatteja tai herkkusieniä (noin 20 g
kuivattuja sieniä)

2 dl kokonaisia tattarisuurimoita
3–4 dl vettä tai kasvislientä
1 rkl rypsiöljyä
1 pieni punasipuli
pala 100–200 g kaalia
pala 100–200 g kesäkurpitsaa
1 tl kuivattua yrttisekoitusta
0,25 tl suolaa
0,25 tl rouhittua pippurisekoitusta

6 annosta

1. Ota liha lämpenemään puolisen tuntia
ennen paistamista. Kuori ja pilko juurekset
ja sipulit sekä pilko omena.
2. Mittaa öljy pataan ja ruskista lihoja kevyesti,
lisää sipulit, ja kun ne ovat saaneet väriä,
vähennä lämpöä ja lisää vesi.
3. Lisää puolet omenasta ja juureksista, lisää
myös mausteet ja olut.
4. Hauduttele pataa pari tuntia, ota pehmeitä
juureksia lautaselle, soseuta haarukalla ja
lisää takaisin pataan, niin liemi paksunee
hiukan.
5. Paista kevyesti loput omenapalat ja puhdistetut, viipaloidut sienet öljytyllä pannulla
ja lisää parin tunnin kypsennyksen jälkeen
pataan. Kypsennä vielä 20–30 minuuttia,
kunnes kasvikset ovat kypsiä ja liha
hajoavan pehmeää.
6. Tarkista maku ja tarjoa perunoiden tai
viljalisäkkeen ja salaatin kanssa.

4 annosta

1. Keitä tattari vedessä tai kasvisliemessä
pakkauksen ohjeen mukaan.
2. Puhdista, kuori ja pilko kasvikset, hienonna
sipuli, suikaloi kaali ja leikkaa kesäkurpitsa
tikuiksi.
3. Kuullota kasviksia rypsiöljyssä pannulla
sekoitellen viitisen minuuttia ja mausta
yrttisekoituksella sekä ripauksella suolaa ja
pippuria.
4. Vähennä lämpöä ja lisää sekaan tattari,
josta mahdollinen ylimääräinen neste on
valutettu pois.
5. Tarjoa kalan tai lihan lisäkkeenä.
Vinkki. Samalla tavoin voit valmistaa muitakin viljalisäkkeitä, esimerkiksi ohraa ja kasviksia. Vaihtele kasviksia kauden mukaan.

Lisää pata- ja
keittoruokiin runsaasti
kasviksia, ne antavat
makua ja keventävät
ateriaa.
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Pitkään hautunut lihapata on maukas sunnuntailounas,
viljalisäkkeen voi valmistaa myös tattarista tai ohrasta.
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Siemennäkkileipä
16 palaa

1 dl kaurajauhoja tai
pikakaura-hiutaleita
1 dl pellavansiemeniä
1 dl auringonkukansiemeniä
1 dl saksan- ja hasselpähkinöitä
0,25 tl suolaa
1 muna (voi jättää pois, silloin
vettä 1,5 dl)
1 dl vettä
rypsiöljyä voiteluun

1. Mittaa kaikki kuivat ainekset kulhoon
ja sekoita.
2. Lisää joukkoon muna ja vesi ja sekoita
taikinaksi.
3. Voitele leivinpaperi ja levitä taikina
lastan tai haarukan avulla noin 25 x 30
cm kokoiseksi suorakaiteeksi paperille,
vedä paperi pellille.
4. Paista 20 minuuttia 200 asteessa ja jaa
levy veitsellä tai taikinapyörällä ruuduiksi, jatka paistamista 20 minuuttia.
5. Jos leivissä ei ole vielä yhtään väriä,
käännä ne ympäri ja pidä vielä uunin
jälkilämmössä 10 minuuttia.

Siemennäkkileipä on
kätevä, täyttävä
ja proteiinipitoinen
eväs, joka maistuu
myös kahvileipänä,
jopa ilman päällisiä.

Hernelevite
240 g (1 tlk) kypsiä herneitä
1 rkl sitruunamehua
1,5 rkl rypsiöljyä
0,5 dl vettä
1 valkosipulinkynsi
0,5 dl manteleita
0,25 tl jauhettua jeeraa
(juustokuminaa)
0,25 tl suolaa
0,25–0,5 tl rouhittua mustapippuria

Siemennäkkileipä ja lasi maitoa on mukava ilta- tai
välipala. Hernelevitteen maku muistuttaa Välimeren
maista tuttua hummusta.

1. Kuori valkosipulinkynsi ja mittaa
kaikki ainekset monitoimikoneen
kulhoon.
2. Sekoita tasainen tahna ja tarjoa leivän
levitteenä tai salaatin kanssa.

Vinkki: Levitteen voi maustaa lisäämällä
1 dl tuoretta silputtua basilikaa tai
jauhaa sekaan 100 g makeita pikkutomaatteja (jätä silloin vesi pois).
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Muikkupiiraat
18 kpl

Pohjat:
2,5 dl ruisjauhoja
0,5 dl vehnäjauhoja
veitsenkärjellinen suolaa
80 g rasiamargariinia tai
voi-kasviöljyseosta
1,25–1,5 dl perunasosetta (jauheesta)
Täyte:
150 g (1 tlk) savumuikkuja (säilyke)
1–2 kpl (150 g) porkkanaa
1 kpl (100 g) palsternakkaa
100 g (2–3 dl) syötäväksi käsiteltyjä sieniä
(suppilovahveroita tai herkkusieniä)
1 sipuli
1 rkl rypsiöljyä
1 rkl kuivattua timjamia
0,5 tl vastarouhittua mustapippuria
veitsenkärjellinen suolaa
1. Pohjataikinaa varten sekoita jauhoihin
suola ja nypi rasva. Lisää perunasose ja
säilytä viileässä.
2. Kuori ja pilko täytettä varten juurekset
tikuiksi, silppua sipuli, puhdista ja viipaloi
sienet pieneksi.

3. Kuullota sipuli pannulla öljyssä, lisää
sienet, anna nesteen haihtua, lisää juurekset
ja mausteet ja anna kypsyä kannen alla
miedolla lämmöllä. (Suolaa ei välttämättä
tarvita, sillä muikuissa on suolaa.)
4. Nosta muikut lautaselle ja valuta ylimääräinen öljy pois.
5. Pyörittele taikinasta pötkö ja jaa 18 palaan.
Kauli palat ohuiksi pyörylöiksi jauhojen
avulla ja peitä pohjat, etteivät ne kuivu.
Lisää pohjille täytettä ja 1–2 muikkua, sulje
piiraat taittamalla reunat yhteen ja painelemalla kiinni.
6. Paista piiraita 225 asteessa 10–15 minuuttia. Tarjoa lämpimänä, maistuvat myös
jäähtyneenä.
Vinkki. Näin valmistat ohjeella pikku pitsoja:
tarvitset lisäksi noin 1 dl tomaattipyreetä,
2 dl juustoraastetta ja 1 tl oreganoa. Levitä
kaulituille pyörylöille pyreetä ja kasvistäytettä,
jaa päälle muikut sekä viimeistele oreganolla ja
juustoraasteella. Paista kuten piiraat.

Muikkupiiraat hurmaavat
vierastarjoilun suolaisena palana.
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Vuokasämpylät
12 kpl

2,5 dl vettä
15 g tuoretta hiivaa
1 rkl siirappia
0,5 tl suolaa
5,5–6,5 dl (noin 400 g)
täysjyväspelttijauhoja
1 rkl rypsiöljyä
Täyte:
6 minitomaattia
1 tl kuivattua yrttisekoitusta
2–3 rkl voimakasta juustoraastetta
Paistamiseen:
1–2 rkl juoksevaa margariinia
12 muffinivuokaa tai muffinipelti
1. Liuota hiiva kädenlämpöiseen nesteeseen,
lisää taikinan muut aineet ja alusta tasaiseksi.
2. Kohota tunnin verran liinalla peitettynä ja
voitele sillä välin muffinipelti tai tukevat
muffinivuoat, ripottele niihin vähän jauhoja.
Täytetty sämpylä sopii sekä salaatin
seuraksi että sellaisenaan välipalaksi.

Syö hyvin, voi hyvin
• Kun syö joka päivä säännöllisesti
aamiaisen, lounaan ja päivällisen, saa
tasaisesti energiaa ja jaksaa työskennellä
ja toimia koko päivän.

• Tavallisesta ruuasta kertyy riittävästi
ravintoaineita, kun valitsee lautaselle
paljon kasviksia ja täydentää täysjyvällä,
kalalla tai lihalla sekä maitotuotteilla.

• Aikuinen ei välttämättä tarvitse välipaloja, mutta työn raskaudesta riippuen
voi iltapäivän välipala olla paikallaan.

• Kun syö rauhallisesti ja nauttii ruuasta
sekä ateriahetkestä, oppii tunnistamaan
kylläisyyden tunteen sekä aistimaan,
milloin on oikeasti nälkäinen.

• Iltapalan tarve riippuu siitä, mihin aikaan
nauttii päivällisaterian, usein riittää
esimerkiksi annos marjoja ja jogurttia.
• Joka aterialla kannattaa syödä annos
vihanneksia, juureksia, marjoja tai
hedelmää.

• Hyvinvointia edistää myös päivittäinen
liikkuminen ja riittävä lepo.
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3. Nostele kahdella öljytyllä lusikalla taikinaa
vuokiin ja kohota vielä puoli tuntia
peitettynä.
4. Puolita tomaatit ja paina jokaiseen
sämpylään tomaatinpuolikas, ripottele
koloon vielä yrttisekoitusta ja päälle hiukan
juustoraastetta.
5. Paista 225 asteessa noin 15 minuuttia.
Vinkki. Voit nostella lusikalla taikinasta
12 kekoa myös pellille ja taputella tavallisiksi
sämpylöiksi jauhojen avulla.

Punajuurileivokset
12 kpl

2 kpl (150 g) punajuurta
1 sitruuna
2 kananmunaa
1 dl hienoa kidesokeria
1 dl juoksevaa margariinia (tai rypsiöljyä)
1,5 dl vehnäjauhoja
1,5 dl graham- tai täysjyväspelttijauhoja
1 tl leivinjauhetta
0,5 tl soodaa
Väliin:
1 dl omenasosetta (miedosti
makeutettua)
1–2 tl raastettua tuoretta inkivääriä
Päälle:
100 g maustamatonta tuorejuustoa
1 tl raastettua sitruunankuorta
3 rkl tomusokeria
1 dl kuohukermaa
1 tl punajuurimehua (raasteesta)
Koristeeksi:
Punaisia viinimarjoja tai kuivattuja
puolukoita

1. Kuori ja raasta punajuuret ja purista
raasteesta hiukan mehua kuorrutteen
värjäämistä varten. Pese sitruuna hyvin,
raasta kuori talteen ja purista mehu, säästä
sitruunankuorta kuorrutteeseen.

Punajuurileivoksen herkullisuus
yllättää kahvikutsuilla.

2. Vaahdota munat ja sokeri, lisää punajuuriraaste, rasva, sitruunankuori, mehu ja jauhot,
joihin on sekoitettu leivinjauhe ja sooda.
3. Leikkaa vuoan pohjalle leivinpaperi, levitä
taikina voideltuun suorakaiteen muotoiseen
vuokaan (noin 20 x 30 cm) ja paista 175
asteessa 40–45 minuuttia.
4. Anna pohjan jäähtyä ja valmista kuorrute.
Vaahdota kerma ja sekoita kuorrutteen
ainekset keskenään.
5. Leikkaa jäähtynyt pohja puoliksi ja sitten
halki kahteen kerrokseen. Levitä väliin inkiväärillä maustettua omenasosetta.
6. Paina pohjakerrokset päällekkäin, levitä
kuorrute pinnalle, leikkaa 12 osaan ja
koristele.
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Pala mustikkakakkua jälkiruuaksi kruunaa herkullisen aterian.

Mustikkakakku
10 palaa

Pohja:
1 dl vehnäjauhoja
0,5 dl talkkunajauhoja
0,5 dl rouhittuja hasselpähkinöitä
0,5 dl kuivattuja mustikoita
1 rkl sokeria
50 g rasiamargariinia
1 rkl vettä
Täyte:
1 tl raastettua sitruunankuorta
(pese sitruuna hyvin)
0,5 dl sitruunamehua
1 dl maitopohjaisiin jälkiruokiin
tarkoitettua hyytelösokeria (tai
5 liivatelehteä ja 0,75 dl sokeria)
2 dl maitorahkaa
2 dl kuohukermaa
Päälle:
200 g mustikoita
2 dl laimennettua marjamehua
1 dl hyytelösokeria kakkukiilteisiin
(pakkauksen ohjeen mukaan)
Koristeeksi:
tuoreita marjoja ja sitruunamelissaa

1. Vuoraa irtopohjavuoka (halkaisija 22 cm)
leivinpaperilla: leikkaa pohjan kokoinen
pyörylä ja suikale reunalle.
2. Raasta sitruunan kuori talteen. Sekoita
pohjataikinan kuivat aineet keskenään,
lisää rasva ja lopuksi vesi, painele taikina
kostutetulla kädellä ohueksi pohjaksi vuokaan. Paista 200 asteessa 12–15 minuuttia
ja jäähdytä pohja.
3. Sulata täytteen hyytelösokeri (tai vedessä
liotettu liivate ja sokeri) kuumaan sitruunamehuun pienessä kattilassa pakkauksen
ohjeen mukaan ja pidä kuumana, ettei ala
hyytyä liian aikaisin.
4. Vaahdota kerma, lisää rahka ja sitruunaraaste kermaan ja sitten sitruuna-sokeriseos
ohuena nauhana koko ajan hyvin sekoittaen.
5. Kaada täyte jäähtyneelle pohjalle ja hyydytä
peitettynä jääkaapissa muutama tunti (tai
seuraavaan päivään).
6. Kiehauta mehu ja hyytelösokeri. Kaada
mustikat kakun pinnalle ja lusikoi mehu
marjoille. Hyydytä ainakin tunti viileässä.
Tarjoa viileänä.
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Mustikkajäätelö
4–5 annosta

200 g (noin 3 dl) pakastettuja mustikoita
150 g (2–3 dl) pakastettuja mansikoita
tai omenalohkoja
3–4 rkl glukoosisiirappia
(tai taloussiirappia)
1 tl kardemummaa
2 dl paksua maustamatonta jogurttia
(7–10 % rasvaa)
1. Mittaa kohmeiset marjat tehosekoittimen
tai monitoimikoneen kulhoon.
2. Käynnistä kone ja sekoita tasaiseksi
massaksi, lisää siirappi ja lopuksi jogurtti ja
sekoita nopeasti.
3. Anna tarvittaessa kohmettua muutama
tunti pakastimessa ja sekoita välillä.
4. Tarjoa jäätelö marjojen kanssa. Jäätelö
on heti pehmeää syötävää, mutta se säilyy
myös pakastimessa pari viikkoa. Anna
pakastetun jäätelön pehmetä ennen
tarjoilua.

Mustikkajäätelö maistuu kesältä ja valmistuu
pakastemarjoista hetkessä.

Marjoista virkeyttä
• Marjat täydentävät ravintokuidun ja
kivennäisaineiden saantia sekä C- ja
E-vitamiinin, keltaiset marjat myös
beetakroteenin saantia.
• Marjoista saa antioksidantteja, joista
monet ovat marjojen väriaineita.
• Lähimarjat ovat puhtaampaa ruokaa
kuin kaukaa kuljetetut hedelmät. Suomessa väestön saamista torjunta-aineista 90 % on peräisin tuontihedelmistä.

• Säännöllinen mustikoiden syönti auttaa
vähentämään kakkostyypin diabeteksen
vaaraa ja edistää sydänterveyttä.
• Marjojen syöminen voi ylläpitää ruuansulatuskanavan terveyttä ja auttaa
muistitoimintoihin ikääntyessä.
• Marja-aterian tavallinen sokeri ei
aiheuta nopeaa verensokerin nousua,
sillä marjat hidastavat sen imeytymistä.
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Herkkumuffinit
10–12 kpl

2 kananmunaa
1 dl hienoa kidesokeria
1 dl juoksevaa margariinia
1 dl piimää
1 dl pikakaurahiutaleita
(tai tavallisia)
2 dl hiivaleipävehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
2,5 dl viinimarjoja tai
raparperinpaloja (raparperin
sekaan 1–2 rkl sokeria)
muffinivuokia tai muffinipelti
voiteluun juoksevaa margariinia

1. Turvota kaurahiutaleet piimässä,
sekoita keskenään munat ja sokeri.
2. Lisää munaseokseen margariini, piimäseos ja keskenään sekoitetut kuivat
aineet sekä lopuksi marjat.
3. Jaa tukeviin vuokiin (tai voideltuihin
muotteihin) ja paista 200 asteessa noin
15 minuuttia.

Vinkki. Muffineita voit valmistaa

kaikista pienistä marjoista. Taikinasta saa myös piirakan: kaada se
voideltuun vuokaan ja ripottele marjat,
raparperit tai omenaviipaleet päälle.
Silloin paistoaika on noin 25 minuuttia.

Marjat,
kasvikset,
täysjyvät ja kalat
ovat superruokaaineita, joiden
avulla voit
koota itsellesi
superruokavalion.
Marjamuffini on hyvä, helppo ja nopea kahvileipä.

Lisää tietoa Pohjolan superruuista osoitteessa www.maajakotitalousnaiset.fi/superruoka
Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan – Pohjolan superruuat
lautaselle -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
Kirjoitustyötä on tukenut Suomen tietokirjailijat ry.

