
Syö itsellesi hyvä mieli
Hyvä mielen ateriat koko päivälle, 

yhteistyössä Kir-Fix ja keittiömestari, 
ruokakirjailija Juho Hämäläinen.



CHIA-KOOKOSPUURO (KAHDELLE)

400 ml kookosmaitoa
¼ dl chiansiemeniä
1 dl luomukaurahiutaleita
1 dl pensasmustikoita
3 mansikkaa lohkottuna
1 tl pientuottajan hunajaa tai agavesiirappia)

Sekoita chiansiemenet ja kookosmaito ja jaa kah-
teen aamiaiskulhoon. Tee marjasose. Lohko mansi-
kat ja puolita mustikat. Lisää hunaja ja tilsi haarukal-
la soseeksi. Jaa sose puurojen päälle. Laita annokset 
yöksi jääkaappiin tekeytymään. Laita aamulla päälle 
vielä kaurahiutaleita ja nauti marjaisasta puurosta ja 
hyvästä aamiaisseurasta.

TYRNI- INKIVÄ ÄRISHOT TI  – 
AURINKOA PÄIVÄ ÄSI

60 ml Puhdistamon Inkivääri-omenashottia
0,5 dl tyrnimehua
1 tl hunajaa tai agavesiirappia

Sekoita ainekset ja heitä huiviin!  

Aamiainen

CHIA-KOOKOSPUURO & TYRNISHOT TI

Miten ihanaa onkaan herätä, kun valmis herkkupuuro odottaa jääkaapissa. Jos 
aurinko ei paista, niin pirteän tyrni-inkiväärishotin jälkeen paistaa. Hyvän mie-

len aamupala saa myös mahan kehräämään. Halaa itseäsi – tästä tulee mukava 
päivä.



NOKKOSSOPPA

1 l nokkosta (nuoret nokkoset kokonaan,  
varttuneemmista vain lehdet) 
1 tlk kookosmaitoa
0,5 l vettä
1 sipuli
1 chili
1 pkt Violife Fetaa
1 cm x 1 cm inkiväärin pala
0,5 dl perunajauhoa
1 Reformin luomukasvisliemikuutio
Hamppuöljyä
Suolaa

Huuhtele nokkoset. Laita kattilaan 1 l vettä ja kuu-
menna kiehuvaksi. Laita nokkoset kattilaan noin 1 
minuutiksi ja poista vedestä. Voit käyttää ryöppäys-
veden vaikkapa kasvimaan lannoitteena.  

PA AHDETUT KURPITSANSIEMENET

100 g kurpitsansiemeniä
2 rkl hunajaa
Suolaa

Lounas
NOKKOSSOPPA ,  HAMPPUÖLJYÄ & PA AHDET TUJA KURPITSANSIEMENIÄ

Nam-nam nokkosta! Nokkossoppa tuo kevään lautaselle ja rintaan.  
Sopassa on herkullisen rouskuvia, suolaisia ja makeita sattumia.  

Aivan kuin elämässäkin.

Kuori ja kuutioi sipuli, viipaloi chili ja pieni inkiväärin 
pala. Voit poistaa chilistä siemenet ja valkoiset osat, 
jos haluat miedomman poltteen. 

Laita toiseen kattilaan pohjalle öljyä ja kuullota si-
pulit läpikuultaviksi. Lisää joukkoon inkivääri ja chili, 
paista hetki. Lisää kattilaan vesi (0,5 l), nokkoset, koo-
kosmaito ja kasvisliemikuutio. Keitä noin 5 min.
 
Laita keitto tehosekoittimeen tai sekoita sauvase-
koittimella tasaiseksi keitoksi. Sekoita perunajauho 
tilkkaan vettä ja vispaa joukkoon. Kiehauta, niin keit-
to suurustuu.

Laita keitto lautaselle, murustele pintaan fetaa, ri-
pottele paahdettuja siemeniä ja lisää ruokalusikalli-
nen hamppuöljyä. 

Paahda kurpitsansiemeniä pannulla, kunnes ne saa-
vat hieman ruskeaa väriä. Lisää pannulle suola ja hu-
naja, ota pois levyltä ja pyörittele siemenet hunajas-
sa kauttaaltaan. Kaada leivinpaperille jäähtymään.  



NIERIÄ

500 g ruodotonta fileetä 
Suolaa
Pippuria

PARSA-KIKHERNEWOK

1 pnt parsaa
1 pss broccolinia
2 dl kikherneitä
1/2 granaattiomena
0,5 dl kaurakermaa
1 cm pala inkivääriä
2 dl vettä
1 chili
1 valkosipulin kynsi 
Suolaa
Pippuria

Pese parsat, poista kannat ja halkaise. Leikkaa parsat 
vielä puoliksi, laita sivuun.

Illallinen
NIERIÄ Ä ,  TYRNIÄ JA PARSA-KIKHERNEWOK,  

JOGURT TIKASTIKET TA & KORIANTERIÖLJYÄ SEKÄ  
RYHDIKÄS PUNA JUURISALA AT TI  &  HAMPPU-LIMEVINEGRET TI

Vesi kielelle, onni mielelle: rapsakat kasvikset,  
täyteläinen jogurttikastike ja mehevä nieriäfilee. 

 Vegaanisena vaihtoehtona nieriälle voit käyttää Jalosavutofua.

Laita pannu lämpenemään keskilämmölle. Jaa nie-
riäfilee 3 osaan. Laita pannulle hieman öljyä ja paista 
fileitä nahkapuoli alaspäin, kunnes nahka on kullan-
ruskea. Mausta suolalla ja pippurilla.

Valuta kikherneet ja huuhtaise veden alla. Paloittele 
valkosipuli ja inkivääri pieniksi paloiksi. Poista chilistä 
siemenet ja valkoiset osat, suikaloi.

Laita pannulle öljyä ja kuumenna kuumaksi. Laita 
pannulle puolet parsoista ja broccolineista, paista 
noin 3 min. Lisää puolet chilistä, inkivääristä, valkosi-
pulista ja kikherneistä.

Lisää pannulle noin 0,5 dl vettä, jotta vihreät kasvik-
set höyryttyvät. Kun vesi on haihtunut, lisää pannulle 
puolet kaurakermasta. Mausta suolalla ja pippurilla. 
Kiehauta ja laita paistos sivuun. 

Toista paistaminen lopuille raaka-aineille. 

Irrota granaattiomenasta siemenet. 
 



RYHDIKÄS PUNA JUURISALA AT TI

100 g lehtikaalia
6 porkkanaa 
1 pkt vuohenjuustoa tai vegaanifetaa
4 kpl pieniä punajuuria
100 g paahdettuja kurpitsansiemeniä (valmistus  
kuten nokkossopan reseptissä) 
1 rkl hunajaa
Suolaa (myös karkea suola käy mainiosti)

Laita uuni lämpiämään 175 asteeseen. Laita kaikki 
juurekset ja suola vuokaan niin että pohja peittyy ja 
kaikki ainekset ovat kosketuksissa suolaan. 

Laita uuniin noin 40 minuutiksi. 

Riivi lehtikaalista varret pois ja pieni lehdet suupa-
loiksi. Laita ruokalusikallinen hamppu-limevinegret-
tiä kaalien joukkoon ja sekoita.  

HAMPPU-LIMEVINEGRET TI

½ limen mehut ja halutessasi kuorta 
maun vahvistamiseksi 
2 dl hamppuöljyä
½ tl sinappia
2 rkl hunajaa tai agavesiirappia
Suolaa
Ripaus valkopippuria

Raasta limestä kuorta ja purista mehut kulhoon. Li-
sää joukkoon muut aineet paitsi hamppuöljy. Vispaa 
vispilällä sekaisin.
 
Kun aineet ovat sekoittuneet, lisää hamppuöljy ohu-
ena nauhana koko ajan vispaten, jotta vinegretti sa-
keutuu.  



KOKOA ANNOS NÄIN:

Laita lautaselle wok ja reunalle jogurttikastiketta. 
Asettele nieriä wokin päälle ja sirottele päälle granaattiomenan siemeniä. 

Viimeistele annos korianteriöljyllä. 

Lisää vielä ripaus rakkautta ja hyppysellinen hellyyttä.
 Tarjoa ystävillesi, rakkaillesi ja itsellesi.

.

TYRNI-JOGURT TIKASTIKE

1,5 dl turkkilaista jogurttia
¼ limen raastettu kuori
½ limen mehu
Teelusikan kärjellinen valkopippuria
1 tl tyrnimehua
Suolaa
1 tl hunajaa

Yhdistä kaikki ainesosat ja sekoita vispilällä.  
Laita kylmään.  

KORIANTERIÖLJY

1 pnt korianteria
2 dl kylmäpuristettua luomurypsiöljyä
Ripaus suolaa

Laita öljy, korianteri ja suola tehosekoittimeen. Sekoi-
ta tasaiseksi vihreäksi öljyksi. Laita kylmään.  


