
RESEPTIVIHKO



Vennerinkeittiössä.fi 
Reseptit lapsille sopivina kokkailuvideoina, 

 ja vaikka mitä muuta inspiroivaa!  

Luo ilmainen tili aikaisemmin saamiesi ohjeiden mukaan.
Tervetuloa syömään hyvin! 



Hei! 
Kädessäsi on monipuolinen Venner-reseptivihko perheenne viikon herkullisiin, 
lämpimiin ruokiin. Ruokakassista löytyy ravitsevat raaka-aineet vihkon resep-
teihin, sekä lisäksi hedelmiä, oliiviöljyä ja D-vitamiinia.

Olemme iloisia, että pystyimme toimittamaan tämän ruokakassin ohjeineen 
juuri teidän perheellenne. Kassin teille ovat luovuttaneet yksittäiset henkilöt 
tai yritykset, joista voit lukea enemmän kotisivuiltamme (venner.fi). Elämäntilan-
teet vaihtelevat, ja välillä eteen tulee haasteita. Toivomme, että kassi muistut-
taa teitä siitä, ettette ole yksin. Me Vennerillä unelmoimme maailmasta, missä 
ravitseva ruoka kuuluu kaikille!  

Toivomme myös, että nämä reseptit inspiroivat teitä, avaavat perheellenne 
uusia makumaailmoja ja kenties päätyvät jopa arkiruokalistallenne. Reseptejä 
voi muokkailla kulloinkin valmiiksi olemassa olevien raaka-aineiden tai sato-
kausien mukaan. Uudet, onnistuneet ateriat tuovat hyvää mieltä niin kokille 
kuin nautiskelijoille. Perheen yhteiset kokkaushetket ovat ajanviettoa par-
haimmillaan! Reseptien yhteydessä on vinkit, kuinka lapsi voi olla apuna. Teini 
voi halutessaan ottaa vastuun jo koko aterian valmistamisesta.

Olemme resepteissämme kiinnittäneet erityistä huomiota ruoan terveellisyy-
teen ja ravitsevuuteen. Ravitseva ruoka on paitsi herkullista ja täyttävää, se 
myös antaa elinvoimaa ja lisää vastustuskykyä yhdessä  
D-vitamiinin kanssa. Reseptit ovat maidottomia,  
pääosin gluteenittomia, ja ne on mahdollista  
valmistaa ilman pähkinöitä. 

Herkullisia hetkiä ja ruokainspiraatiota  
perheellenne, 

Toivovat:
Tuulia ja Emilia & koko Venner -tiimi



Keitto:  
800 g  porkkanoita  
n. 5  isohkoa perunaa  
1  sipuli  
2  kynttä valkosipulia  
1 kpl  Urtekramin luomu  
 kasvisliemikuutio  
2 rkl  oliiviöljyä paistamiseen  
n. 9 dl  vettä   
1 tl  suolaa  

Paahdetut kikherneet:  
2 prk  käyttövalmiita Urtekramin  
 kikherneitä  
2 rkl  öljyä 
suolaa  
 

Muita sopivia mausteita: 
mm. kurkuma, juustokumina,  
mustapippuri, paahdettu paprika

1.     ASETA uuni lämpeämään 200 asteeseen.

2.    KUORI ja pilko sipulit, valkosipuli ja  
        juurekset. Aseta palaset kattilan  
        pohjalle, ja lisää mukaan n. ruokalusi-  
        kallinen öljyä. Paista hetken verran.  
        Kaada kattilaan 8 dl vettä. Lisää mu-  
        kaan kasvisliemikuutio ja anna kiehua  
        n. 15 minuutin ajan tai kunnes raaka- 
        aineet ovat pehmenneet.

3.    VALMISTA sillä välin kikherneet.  
        Huuhtele kikherneet ja levitä leivinpape-  
        rilla päällystetylle uunipellille. Kuivaa           
        kikherneet mahdollisimman hyvin (näin    
        saat niistä rapeita!). Sekoita mukaan   
        öljyä, suolaa ja halutessasi muita maus- 
        teita. Anna paahtua n. 15 minuutin ajan  
        uunissa. 

4.    SOSEUTA keitto sauvasekoittimella /   
        perunasurvimella tai vastaavalla. Lisää  
        suolaa tai muita mausteita maun mu-              
        kaan sekä tarvittaessa hieman vettä.   
        Lämmitä vielä halutessasi.  

5.    OTA kikherneet uunista. Tarjoile ihana   
        keitto rapean lisukkeen kanssa ja nauti!

PORKKANAKEITTO  
PAAHDETUILLA KIKHERNEILLÄ

(15 + 15 min) 

RESEPTI 1

Anna lasten huuhdella ja maistella kikherneitä, kuoria sipulit, avata ja lisätä 
kasvisliemikuutio, lisätä öljy sekä kattilaan että kikherneiden päälle. Jos lapsi osaa 

käyttää kuorimaveistä, voi hän kuoria muutkin raaka-aineet!  



10  kananmunaa  
2  sipulia  
1  parsakaali  
1 dl  vettä  
1 kpl  Urtekramin luomu  
 kasvisliemikuutio  
2 rkl  öljyä  
4  tomaattia  
½ nippu  kotimaista persiljaa 
(suolaa)   

Muita sopivia mausteita: 
esim. kurkuma, mustapippuri

1.     ASETA uuni lämpeämään  
        200 asteeseen.

2.    KUORI ja hienonna sipulit pieniksi  
        kuutioiksi, ja paloittele parsakaali  
        pieniksi kukinnoiksi ja palasiksi. Öljyä            
        kevyesti laakeahko uunivuoka, ja  
        asettele kasvikset sen pohjalle.

3.    LÄMMITÄ vettä hieman pienessä   
       kattilassa, niin että saat kasvisliemi- 
       kuution sulamaan nesteeseen. Lisää  
       mukaan myös muita mausteita, jos  
       niitä käytät.  

4.    RIKO kananmunien rakenne kulhossa,   
        lisää mukaan kasvisliemiseos ja sekoita  
        hyvin.  

5.    KAADA munaseos uunivuokaan kasvis-  
       ten päälle, ja anna paistua uunissa n.   
       20–25 minuutin ajan, tai kunnes uuni- 
       munakas on hyytynyt. 

6.    KUUTIOI tomaatit ja hienonna persilja. 

7.    KORISTELE valmis munakas tomaatti-  
       kuutioilla sekä persiljasilpulla ja tarjoile.    
       Mausta suolalla tarvittaessa.

MAUKAS UUNIMUNAKAS  
PARSAKAALILLA JA TOMAATEILLA

(10 + 25 min) 

RESEPTI 2

Anna lasten kuoria sipulit, huuhdella ja irrotella parsakaalin kukinnot, avata 
kasvisliemikuutio, rikkoa munat (varaudu pieneen sotkuun!), kaataa munaseos 

uunivuokaan sekä repiä persilja hienoksi. 



1 litra vettä  
2  Urtekramin luomu  
 kasvisliemikuutiota  
1 pkt / suomalaisia herkkusieniä   
(200 g)  
100 g  lehtikaalia 
1  sipuli  
2 kynttä  valkosipulia  
2 rkl  oliiviöljyä  
3 dl  risottoriisiä  
½ pussi  siemensekoitusta  
(suolaa)  
mustapippuria  

Muita sopivia mausteita:  
mustapippuri, kurkuma, oregano

1.     ALOITA putsaamalla sienet, paloittele  
       ne pieniksi ja aseta hetkeksi sivuun.   
       Poista lehtikaalista kovat ruodot ja pilko/ 
       revi tai leikkaa saksilla pieniksi paloiksi.   
       Hienonna sipuli ja valkosipuli.  

2.    KIEHAUTA sitten vesi kattilassa ja  
       sekoita veden joukkoon kasvisliemi- 
       kuutiot. Kun kuutiot ovat sulaneet, 
       ota pois hellalta.  

3.     KUUMENNA paistinpannu ja kuullota   
        sipuleita oliiviöljyssä muutaman minuutin  
        ajan miedolla lämmöllä, kunnes ne ovat           
        pehmenneet. Lisää sienet ja paista muu- 
        tama minuutti, kunnes sienet ovat selvästi   
        kypsyneet. Lisää lehtikaali ja riisi ja kuullo- 
        ta pari minuuttia lisää.  

4.    KAADA paistinpannuun kuumaa kasvis-  
        lientä vähän kerrallaan. Keitä sekoittaen   
        niin, että kasvisliemi imeytyy riisiin.  
        Lisää uusi annos kasvislientä vasta, kun   
        neste on imeytynyt riisiin. Tämä vie noin  
        15–20 minuuttia. 

5.    KUN risotto on kypsynyt, mausta musta- 
        pippurilla ja tarvittaessa suolalla. Sekoita  
        risoton sekaan siemenet. Tarjoa lämpi-  
        mänä ja nauti!

RESEPTI 3

HERKKUSIENIRISOTTO  
LEHTIKAALILLA

(30 min) 

Anna lasten putsata sienet, ja paloitella mikäli lapsi osaa käyttää veistä. Anna 
lapsen repiä lehtikaali / leikata se saksilla, ja sekoittaa raaka-aineita kattilassa 

valmistuksen ajan, sekä lisätä lopuksi siemenet mukaan risottoon.



2 dl  Urtekramin luomu kvinoaa  
 (keitä samalla toiset 2 dl   
 kvinoaa seuraavan päivän  
 reseptiin = 4 dl) 

n. 1 kg  bataattia  

oliiviöljyä paahtamiseen  
suolaa  
mustapippuria 

100 g  lehtikaalia  
oliiviöljyä  
1/2 ps  siemensekoitusta  

1 omena  (kassin loput omenat   
 välipaloiksi!)

kastike:  
½  sitruunan mehu  
0,5 dl  oliiviöljyä 
suolaa  

1.     ASETA uuni lämpeämään 175 asteeseen.

2.     KEITÄ 4 dl kvinoaa pakkauksen ohjeen   
         mukaan, ja lisää mukaan kasvisliemi- 
         kuutio. Kun kvinoa on valmista, ota siitä                  
         n. puolet talteen seuraavan päivän  
         reseptiä varten.  

3.     KUORI ja kuutioi bataatit. Levitä leivin- 
        paperoidulle pellille, ja pirskota päälle  
        öljyä, suolaa ja pippuria. Paahda n. 20   
        minuutin ajan.  

4.    VIIPALOI sillä välin omena, ja revi  
       lehtikaali irti kovista rangoistaan.  

5.    LAITA lehtikaalin palaset kulhoon ja   
       kaada päälle oliiviöljyä. Hiero öljyä  
       lehtikaalin palasiin, kunnes ne hieman           
       pehmenevät. Sekoita yhteen kvinoan kans- 
       sa. Lisää kvinoa-lehtikaalisekoitukseen   
       mukaan myös siemensekoitus.

6.    VALMISTA kastike: sekoita öljy ja  
       sitruunan mehu, mausta suolalla.  

7.    KUN bataatit ovat hieman rapeita, ota  
       ne uunista ja sekoita kulhoon kvinoan,          
       lehtikaalin ja siementen seuraksi. Tarjoile   
       omenaviipaleiden kanssa.  

RESEPTI 4

PAAHDETTU 
BATAATTISALAATTI

(n. 15 + 20 min) 

Jos lapsi osaa käyttää kuorimaveistä, hän voi kuoria bataatit. Palasia on kiva 
levittää pellille pilkkomisen jälkeen, sekä kaataa öljyä ja ripotella suolaa niiden 

päälle. Lehtikaalin repiminen ja“hierominen” öljyn avulla pehmeiksi on hauskaa! 
Lisäksi pienet kädet voivat sekoittaa itse salaatin lopuksi ennen kattamista.  



2 dl  Urtekramin luomu kvinoaa  
(edellisenä päivänä keitettyä – jos et ole 
keittänyt valmiiksi, tee se ensimmäiseksi)  

1  sipuli  
2  porkkanaa  
n. ¼  kaalista  
1–2  palsternakkaa  
1  kesäkurpitsa  
4  tomaattia  
oliiviöljyä paistamiseen  

kastike:  
½  sitruunan mehu  
1 dl  Urtekramin luomu  
 kookosmaitoa  
1  Urtekramin luomu  
 kasvisliemikuutio  
suolaa  
(vettä) 

Muita sopivia mausteita: 
Soijakastike, tuore tai kuivattu chili, 
paahdettu paprika. Ruoka vaatii ison 
pannun, mutta voit tehdä ruoan 
myös kahdessa osassa.

1.     HIENONNA sipuli. Tee kesäkurpitsoista     
        ohuita lastuja juustohöylällä tai kuorinta- 
       veitsellä. Suikaloi myös kaali mahdolli-  
        simman ohueksi (joko terävällä veitsellä  
        tai juustohöylällä). 

2.    TEE porkkanoista ja palsternakasta  
        ohuita tikkuja. Kuutioi tomaatit. 

3.    LAITA isolle pannulle 2 rkl öljyä, ja paistele    
        sipuleita hetki. Lisää sitten mukaan muut  
        kasvikset, ja anna paistua n. 5 minuutin   
        ajan välillä sekoitellen. Lisää sitten  
        mukaan tomaattikuutiot ja sekoita   
        kevyesti. 

4.    LISÄÄ mukaan kookosmaito ja kasvis-  
        liemikuutio, anna kasviskuution sekoittua  
        nesteeseen. Lisää mukaan situunan mehu,  
        ja tarkista maku. Lisää tarvittaessa suolaa. 

5.    TARJOILE kvinoan kanssa, jonka voit   
       nopeasti lämmittää ennen tarjoilua.

PS. Ota 2 dl punaisia linssejä likoamaan yöksi  
runsaaseen veteen seuraavan päivän reseptiä 
varten  – näin ne ovat hellempiä vatsalle!  

PPS. Otathan kookosmaidon pois metalli-
tölkistä ja säilytät sen jääkaapissa toisessa 
astiassa seuraavaa ateriaa varten. 

RESEPTI 5

KASVISVOKKI 
KVINOALLA

(30 min) 

Anna lapsen kuoria sipuli, ja jos lapsi osaa käyttää juustohöylää turvallisesti, hän  
voi siivuttaa kesäkurpitsan, sekä kuoria juurekset ja kaalin. Lapsi voi kaataa kookos-

maidon wokkiin, sekoittaa mukaan tomaatit, sekä puristaa sitruunasta mehun.  



1  sipuli   
2  kynttä valkosipulia  
3 rkl  oliiviöljyä  
loput  keräkaalista (n. 3/4 osaa)  
2 dl  Urtekramin luomu punaisia  
 linssejä  
1,5 dl  vettä (tai n. 3 dl, jos et   
 liottanut linssejä)  
1  Urtekramin luomu kasvis-  
 liemikuutio 
1 prk  tomaattimurskaa  
1 dl  Urtekramin luomu  
 kookosmaitoa  

Muita sopivia mausteita: 
mustapippuria, meiramia, 1–2 rkl 
hunajaa tai vaahterasiirappia.

1.    HIENONNA sipulit sekä keräkaali  
        pieniksi paloiksi. 

2.    LAITA sipulihakkelus kattilan tai  
        padan pohjalle, ja paista hetki öjyssä  
        miedolla lämmöllä. 

3.    HUUUHTELE linssit huolella ja lisää  
        ne kattilan pohjalle mahdollisten  
        muiden mausteiden kanssa. Lisää sitten   
        vesi, kasvisliemikuutio sekä tomaatti-  
        murska. Anna kiehua matalalla lämmöllä  
        n. 10 minuutin ajan välillä sekoitellen.  

4.    OTA pata hellalta, ja lisää mukaan   
        kookosmaito. Sekoita, tarkista maku, 
        ja lisää tarvittaessa mukaan mausteita.

RESEPTI 6

PEHMEÄN TOMAATTINEN  
KAALIPATA LINSSEILLÄ

(n. 10 + 15 min) 

Anna lapsen kuoria sipuli, sekä huuhdella linssit tiheässä siivilässä.  
Lopuksi lapsi voi lisätä mukaan kookosmaidon ja sekoittaa.  



1  isohko kukkakaali  
Loput  perunoista   
2–3  valkosipulinkynttä  
1  Urtekramin luomu  
 kasvisliemikuutio  
2 dl  Urtekramin luomu  
 kookosmaitoa  
2 pss  cashewpähkinöitä  
½  punttia persiljaa 

1.        LAITA uuni lämpiämään 200 asteeseen. 

2.     KEITÄ perunat kypsiksi. 

3.     IRROTTELE kukkakaali pieniksi nupuiksi.  
        Hienonna valkosipuli,  

4.    LÄMMITÄ kookosmaitoa pienessä   
        kattilassa niin että liemikuutio liukenee   
        nesteeseen. Ota pois hellalta ja lisää  
        mukaan valkosipuli. 

5.    ÖLJYÄ uunivuoka ja lado kukkakaali sen           
         pohjalle. Kaada valkosipulinen mausteinen  
        kookosmaito vuokaan. Kypsennä uunissa  
        n. 15 minuuttia.  

6.     OTA vuoka pois uunista ja lisää päälle   
         pähkinät. Paahda vielä n. 5–10 minuuttia,  
         kunnes pähkinät ovat saaneet hieman väriä. 

7.     TARJOILE pähkinäinen kukkakaalivuoka  
        perunoiden kera.

RESEPTI 7

Muita sopivia mausteita:  
2 tl  hunajaa 
1 tl  oreganoa tai  
1 tl  kuivattua persiljaa

KUKKAKAALIVUOKA  
PÄHKINÖILLÄ 

(15 + 20 min) 

Anna lapsen irrotella kukkakaali pieniksi nupuiksi, ja latoa ne uunivuoan pohjalle.  
Lapsi voi kaataa kookosmaitokastikkeen vuokaan, sekä lisätä lopuksi pähkinät.  



2  kananmunaa 
1  mahdollisimman  
 kypsä banaani 
1 dl  kaurahiutaleita  
öljyä paistamiseen  
ripaus suolaa 

Tarjoiluun: marjoja, hunajaa, hedel-
miä... Mitä vain keksit! Herkullisia 
myös sellaisenaan!   

500 g  lanttuja tai porkkanoita  
suolaa 
4 rkl  öljyä 
2 dl  kaurahiutaleita 

 

1.        MUUSSAA banaani soseeksi esim.  
         haarukalla.

2.     LISÄÄ mukaan kananmunat sekä kaura- 
        hiutaleet ja mausteet. Sekoita  hyvin, ja   
        anna olla 5 min. 

3.     PAISTA öljyssä miedolla lämmöllä kypsiksi:  
         lusikoi keko taikinaa pannulle ja käännä   
         vasta kun pinta hieman kuplii. 

1.        LAITA uuni lämpiämään 200 asteeseen.

2.     KUORI ja paloittele juurekset. Keitä  
        kypsiksi, ja kun palaset ovat pehmeitä,                   
        muussaa juurekset joko haarukalla tai  
        sauvasekoittimella. 

3.     SEKOITA juuresmuussiin muut raaka- 
         aineet. Anna tekeytyä n. 5 minuuttia, ja   
         sitten muotoile taikinasta sopivan kokoisia  
         rieskoja leivinpaperoidulle uuninpellille. 

4.     PAISTA n. 25 minuutin ajan tai kunnes  
         rieskat ovat kypsiä. Tarjoile esim. keiton    
         seurana, tai välipalana! 

Muita sopivia mausteita: ceylonin kaneli, kardemumma

MUHKEAT BANAANILETUT (20 min)  

LANTTU/PORKKANARIESKAT (45 min)
Huom! Raaka-aineista riittää kahteen taikinaan!   

Anna lasten kuoria juurekset, jos 
osaavat käyttää kuorimaveistä, ja 
osallistua muussaukseen (etenkin 

jos käytät haarukkaa). Lapset voivat 
sekoittaa raaka-aineet juuresmuus-

siin, ja muotoilla rieskat pellille.  

 

Tässä reseptissä lapset voivat tehdä melkein kaiken! Anna lasten muussata  
banaani, sekä rikkoa kananmunat, lisätä ainekset ja sekoittaa taikina, ehkä  
avustaa valvotusti myös paistamisessa! Käytä loput banaanit välipaloina.

EXTRAT



venner.fi


