
RESEPTIVIHKO
kevät 2020



Kaikki vihkon reseptit myös lapsille sopivina kokkailuvideoina  
kohdasta ”VIIKON KOKKIKURSSI”, ja vaikka mitä muuta inspiroivaa!  

Luo ilmainen tili aikaisemmin saamiesi ohjeiden mukaan,  
tai pyydä meiltä veloitukseton koodi palveluun!

Tervetuloa syömään hyvin: vennerinkeittiossa.fi



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. Tarkistathan tuotteiden sopivuuden perheellenne. 

Herkullisia hetkiä ja ruokainspiraatiota!

Toivovat:
Tuulia ja Emilia & koko Venner -tiimi



Keitto:  
n. 1/4    valkokaalista 
1 kpl  sipulia 
3   kynttä valkosipulia  
2 rkl   Filos-oliiviöljyä  
2 dl   punaisia linssejä   
  (kuivattuja) 
500–600 g  tomaattimurskaa 
1 rkl   tomaattisosetta 
n. 3,5 dl   vettä 
1 kpl  kasvisliemikuutio 
1 dl   kookosmaitoa 

Päälle:  
Vihreäkeiju persiljaa, muutama cashew- 
pähkinä rouhittuna, Filos-oliiviöljyä 

Muita sopivia mausteita: 
Hunaja, jeera, kurkuma, kaneli,  
savupaprika
 

1. KUORI sipulit ja hienonna ne. Kuutioi  
kaali pieneksi. Lisää kaikki kattilaan öljyn 
kanssa, ja paista miedolla lämmöllä het-
ken ajan. Huuhtele linssit. 

2. LISÄÄ kattilaan huuhdellut linssit, kas-
visliemikuutio, tomaattimurska ja sose, 
sekä vesi. Anna kiehua n. 20 minuutin 
ajan, tai kunnes linssit ovat pehmeitä. 
Lisää vettä tarvittaessa. 

3. OTA kattila pois liedeltä ja sekoita 
mukaan kookosmaito. Tarkista maku, ja 
lisää tarvittaessa suolaa sekä halutessasi 
muita suositeltuja mausteita.

4. MIKÄLI sinulla on sauvasekoitin, soseuta 
keitto kevyesti halutessasi. Koristele 
cashew-pähkinöillä, persiljalla sekä 
oliivöljyllä. 

5. SYÖMÄÄN!

IHANA  
LINSSIKEITTO KAALILLA

(30 min) 

RESEPTI 1

Tämä linssikeitto on varma ja helppo tie melkein kenen tahansa sydämeen! 
Tomaatin ja kookoksen yhdistelmä on herkullisen pehmeä, ja keitto sisältää 
ravitsevien linssien lisäksi suomalaista valkokaalia. Päätä itse kuinka kauan 
kaaleja keität – meillä tykätään jättää se hieman rouskuvaksi, mutta osalle 

maistuu paremmin hieman kypsempi ja pehmeämpi versio. 

Lapset  
mukaan!  Jo pienetkin lapset voivat kuoria sipuleita tai huuhdella linssejä.  

Lapset voivat myös osallistua raaka-aineiden lisäämiseen sekä  
sekoitteluun. Myös annosten koristelu on kivaa puuhaa! 



1 kpl   sipulia 
2 kynttä   valkosipulia 
1 pkt    Champ-herkkusieniä 
4 rkl   Filos-oliiviöljyä 
1 kpl   palsternakkaa 
n. ¼    valkokaalista
1 kpl   kasvisliemikuutio
0,5 dl   vettä 
1,5 dl   kookosmaitoa 
3 rkl   sitruunan mehua 

Lisuke: 
4 dl   kvinoaa  
(keitä valmiiksi 2 dl seuraavan pv:n 
aterialle) 
2 rkl   Vihreäkeiju -persiljaa 
2 rkl   Filos-oliiviöljyä 

Muita sopivia mausteita: 
Mustapippuri, jauhettu paprika tai 
inkivääri

1. ALOITA valmistamalla kvinoa: huuhtele 
jyvät tiheässä siivilässä, ja keitä pakka-
uksen ohjeen mukaan. 

2. KUORI ja hienonna sipulit. Kuori palster-
nakka, ja tee siitä tikkuja. Hienonna kaali 
mahdollisimman ohueksi (esimerkiksi 
juustohöylällä). Pyyhi sienet puhtaiksi ja 
siivuta ne. 

3. LISÄÄ pannulle öljyä, ja paista sipuleita 
sekä herkkusieniä muutamia minuutteja 
miedohkolla lämmöllä, kunnes sipulit 
ovat läpikuultavia ja sienet saaneet väriä. 
Lisää sitten mukaan muut kasvikset, ja 
anna paistua hetki välillä sekoitellen.

4. KUN kvinoa on valmista, mausta se suo-
lalla, ja hienonna sekaan tuoretta yrttiä 
sekä halutessasi mausteita. 

5. LISÄÄ sitten paistokseen mukaan 
kookosmaito, vesi sekä kasvisliemikuu-
tio. Anna kuution sulaa ja sekoita hyvin! 
Purista mukaan sitruunan mehua maun 
mukaan (1–3 rkl), lisää tarvittaessa suo-
laa sekä halutessasi muita suositeltuja 
mausteita. Tarjoile yritti-kvinoan kanssa 
ja lisämausta tarvittaessa. 

  

HERKULLINEN HERKKUSIENIWOK  
SITRUUNAISELLA KASTIKKEELLA  

(35 min) 

RESEPTI 2

Sienet sopivat moneen ja ovat ravitsevaa sekä kuitupitoista ruokaa. Tässä 
maukkaassa reseptissä ne paistetaan kevyesti ja tarjoillaan runsaan wokin 

sekä ravitsevan kvinoan seurana. Suomalaisia Champ-herkkusieniä ei tarvit-
se pestä ennen käyttöä - ne voi kevyesti pyyhkiä puhtaiksi. 



400 g   bataattia
400g   perunaa 
2 kpl   sipulia 
3 kynttä  valkosipulia 
3 rkl   Filos-oliiviöljyä 
1 kpl   kasvisliemikuutiota 
1 pkt (225 g)  Elovena Muru   
  kaurajauhista 
1,5 dl   kookosmaitoa 
3-4 dl   vettä 
2 rkl   tomaattisosetta 

Lisuke:  
2 dl   kvinoaa  
  (valmiiksi keitettyä) 

Kaalisalaatti: 
½   valkokaalista 
6-8 rkl   Filos-oliiviöljyä
2 rkl   sitruunan mehua 
0,5 tl    suolaa 
ripaus   hunajaa tai sokeria

1. KUORI bataatti, perunat ja sipulit.  
Hienonna sipulit hienoksi, kuutioi muut.

2. LISÄÄ kattilaan öljyä, sipulit, juurekset 
sekä Kaurajauhis. Paista hetki. Kaada 
mukaan vesi sekä kasvisliemikuutio. 
Hauduta kannen alla n. 10 minuuttia. 

3. LISÄÄ sekaan tomaattisose sekä kookos-
maito ja kuumenna. Hauduta tarvittaes-
sa kunnes peruna ja bataatit on kypsiä, ja 
ota pois hellalta. 

4. VALMISTA kaalisalaatti: tee kaalista 
mahdollisimman ohutta esim. juus-
tohöylällä tai veitsellä (varo sormia!), ja 
lisää mukaan kastikkeen aineet hyvin 
mukaan sekoittaen. 

5. LÄMMITÄ edellisenä päivänä tehty 
kvinoa ja tarjoile muhennoksen sekä 
kaalisalaatin seurana! 

RESEPTI 3

PEHMEÄ BATAATTI-PERUNAMUHENNOS  
KAURAJAUHIKSELLA,  

KVINOAA JA KAALISALAATTIA 
(n. 30min) 

Tämä herkullinen muhennos saa seurakseen kotimaista Kaurajauhista, joka 
on uusi tapa korvata aterian jauheliha osittain tai vaikka kokonaan, kuten 

nyt tässä reseptissä. Kaurajauhiksessa on kaikki kauran hyvät ominaisuudet 
täydennettynä monipuolisilla kasvisproteiineilla. Kokeile rohkeasti uutta! 

Kaalisalaatista riittänee lisukkeeksi myös seuraavaan reseptiin!

Kuva  
taka- 

kannessa!

Muita sopivia mausteita: curry, kurkuma, chili, korianteri



RESEPTI 4

LINSSIPYÖRYKÄT  
MUUSILLA JA DIPILLÄ 

(45min) 

Pyörykät:
2 dl   punaisia linssejä   
  (kuivattuja)
5 dl   vettä 
1 kpl   kasvisliemikuutio 
2-2,5 dl   Elovena kaura- 
  hiutaleita 
2 rkl  auringonkukan- 
  siemeniä 
2 rkl   Filos-oliiviöljyä 
1 kpl   kananmuna 
1 tl   suolaa 

Muusi:
1,6 kg    perunoita 
2 rkl   Filos-oliiviöljyä 
1-2 tl   suolaa 

Dippi:
n. 6 rkl   tomaattisosetta 
1 rkl   Filos-oliiviöljyä 
1 rkl   sitruunan mehua
1 tl   suolaa 
ripaus   hunajaa tai sokeria

Lisäksi:   kaalisalaattia  
  (edelliseltä päivältä)

1. HUUHTELE linssit ja lisää veden sekä 
kasvisliemikuution kanssa kattilaan. 
Keitä n. 15 minuutin ajan. Lämmitä uuni 
200 asteeseen. 

2. VALMISTA muusi: kuori ja paloitte-
le perunat. Ja keitä kypsäksi suolalla 
maustetussa vedessä. Kaada lähes kaikki 
vesi pois ja valmista muusi: mausta se 
suolalla ja notkista oliivöljyllä. 

3. KUN linssit ovat valmiita, valuta niitä 
hieman esim. metallisessa siivilässä 
tai kannen avulla. Lisää mukaan 2 dl 
kaurahiutaleita, siemenet ja jätä jääh-
tymään hetkeksi. Lisää sitten mukaan 
kananmuna, ja jos rakenne vaatii, lisää n. 
0,5 dl kaurahiutaleita. Pyörittele taikin-
asta n. 20 pyörykkää leivinpaperoidulle 
uunipellille, ja paista n. 20 minuutin ajan. 
(Helpointa kostein käsin.)

4. TEE dippi, ja tarjoile pyörykät muusin 
sekä kaalisalaatin kanssa! Kastikkeeksi 
käy myös kermaviilipohjainen tai vaikka 
perinteinen ruskeakastike!

Viikonloppuna on usein hieman enemmän aikaa kokkailla yhdessä, joten itse 
tehtävät linssipyörykät sopivat tähän erinomaisesti! Perheen pienimmätkin voi-
vat osallistua pyöryköiden pyörittelyyn, ja oliiviöljyllä notkistettu muusi maistuu 

varmasti kaikille! Tarjoile edellisenä päivänä tehdyn kaalisalaatin kanssa. 

Vinkki: Nämä linssipyörykät onnistuvat myös 
ilman kananmunaa! Jätä vain muna pois ja 

vähennä kaurahiutaleiden määrä n. 1 dl. 



RESEPTI 5

PAAHDETTU JUURES-KIKHERNEVUOKA,  
YRTTIKASTIKETTA JA PÄHKINÖITÄ

(55 min) 

Tämän annoksen seuraksi sopii murennettu feta tai joku muu juusto!

Vinkki!

500 g   lanttua 
1 kpl  kukkakaalia
3 kpl   porkkanaa
1 kpl   sipulia 
4 rkl   Filos-oliiviöljyä 
2 prk  kikherneitä  
  (valmiiksi keitettyjä) 
½ prk  Filos vihreitä oliiveja 
¾ ps (n. 100 g) cashew-pähkinöitä 
1 tl   suolaa 
0,5 tl   kanelia (joulu- 
  kassista ylijäänyttä) 

Kastike: 
0,5 dl   Filos-oliiviöljyä 
½ punttia Vihreäkeiju-persiljaa 
2 kynttä  valkosipulia 
½ kpl  sitruunan mehua 
1 tl   suolaa 
(1 tl   hunajaa, sokeria tai  
  muuta makeutusta) 

1. LÄMMITÄ uuni 175 asteeseen. Kuori 
lanttu, sipuli ja porkkana. Tee lantuista ja 
porkkanoista tikkuja, sipulit voit leikata 
isommiksi palasiksi ja kukkakaali ”pih-
veiksi”. Levitä leivinpaperoidulle pellille tai 
isoon uunivuokaan. Mausta suolalla, kan-
elilla sekä reilulla määrällä oliiviöljyä. Laita 
uuniin ja esipaista n. 20 minuutin ajan. 

2. VALUTA ja huuhtele kikherneet. Puolita 
oliivit. 

3. OTA uunipelti pois uunista ja kääntele 
kasviksia. Lisää sitten mukaan kikher-
neet sekä oliivit, ja paista 10-20 minuutin 
ajan 200 asteessa, kunnes kaikki raa-
ka-aineet ovat varmasti kypsiä. 

4. VALMISTA sillä välin kastike: hienonna 
valkosipuli mahdollisimman hienoksi tai 
käytä puristinta. Hienonna yrtti hienoksi 
silpuksi. Sekoita loput ainekset. 

5. TARJOILE juures-kikhernepaistos sitruu-
naisen yrttikastikkeen kanssa!

Tämä herkullinen juurespaistos valmistuu helposti uunissa. Lantun makeus 
saa seurakseen kukkakaalia ja porkkanaa, ja paistoksesta jokainen voi valita 
lautaselleen omat lempparinsa kikherneiden, oliivien ja pähkinöiden seuraksi 

– mutta kaikkea kannattaa kuitenkin maistaa, eikö! 



1 dl   kvinoaa 
2 dl   vettä 
½ kpl  kasvisliemikuutiota 
1 kpl   parsakaalia 
5 kpl  kananmunia 
1 kpl  porkkanaa 
1 ps   Vihreäkeiju- 
  salaattia   
1 kpl   omenaa 
½ prk   Filos vihreitä oliiveja 
0,5 dl    siemeniä  
¼ ps (n. 40 g)   cashewpähkinöitä 
6 rkl   Filos-oliiviöljyä 
ripaus  suolaa 

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

1. HUUHTELE kvinoa ja lisää se veden ja 
puolikkaan liemikuution kanssa kattilaan. 
Keitä pakkauksen ohjeen mukaan.

2. LAITA toiseen kattilaan vettä kiehu-
maan. Huuhtele ja paloittele parsakaali, 
ja anna kiehua hetken ajan, niin että 
rakenne hieman pehmenee, mutta on 
yhä rapsakka (n. 5 minuuttia). Vaihda 
vesi ja keitä kananmunat koviksi, n. 8–10 
minuutin ajan. “Pelästytä” kananmunat 
kylmän veden alla, ja kuori. 

3. KUUTIOI tai raasta porkkana, kuutioi 
omena ja revi salaatti pienemmäksi. 
Puolita oliivit, sekä kananmunat.

4. KUN kvinoa on valmista, sekoita jouk-
koon salaatti sekä raastettu porkkana. 
Kokoa annokset halutessasi kulhoihin 
niin että jokainen raaka-aine (paitsi päh-
kinät ja siemenet) muodostavat oman 
alueensa, niin saat annoksista hauskan 
kulhoruoan. Tämä on myös kätevää, jos 
kaikki raaka-aineet eivät ole lapsille tut-
tuja ja aineksia voi maistella erikseen! 

5. VIIMEISTELE kulhot reippaasti öljyllä, 
siemenillä ja pähkinöillä, sekä ripauksella 
suolaa. 

RESEPTI 6

PARSAKAALI”BOWL” KVINOALLA,  
KANANMUNILLA JA PÄHKINÖILLÄ

(30 min) 

Lapset  
mukaan!  

Rouskuvia kasviksia, ravitsevaa 
kvinoaa ja sopiviasti makeutta 

omenasta sekä suolaisuutta olii-
veista! Raikas, täyttävä salaatti, 
jonka voit koota myös suosittuun 

kulhomuotoon tarjoillessa! 

Kuva  
kannessa!

Lapset voivat auttaa parsakaalin kukintojen repimisessä, keitettyjen kanan-
munien kuorimisessa, ja repiä salaatinlehdet. Hieman iästä riippuen myös 

raaka-aineiden raastaminen ja kuutioiminen voi olla hauskaa puuhaa! 



RESEPTI 7

KASVISSOSEKEITTO  
PAAHDETUILLA SIEMENILLÄ

(25 min) 
Helpot kasvissosekeitot ovat arjen pelastus!  Sekaan sopii melkein mitä vain, 

ja kasviksia tulee syötyä monipuolisesti kuin vahingossa. Kasvissosekeitto 
pelastaa myös kaikki nahistuneet kasvikset jääkaapista, ja kannattaa ehdot-

tomasti ottaa viikoittaiselle arkiruokalistalle. 

2 kpl   sipulia
4 kynttä  valkosipulia 
2 rkl   Filos-oliiviöljyä 
1 kpl  kasvisliemikuutio 
600 g   porkkanaa
600 g   bataattia 
1 kpl  (200g)  palsternakka
  vettä 

½ ps   siemensekoitusta 
1 rkl   Filos-oliiviöljyä 
ripaus  suolaa 

Muita sopivia mausteita: 
mustapippuria, kuivattuja yrttejä

Tarjoile keiton seuraksi itse tehtyjä, muutaman raaka-aineen rieskoja! 

Vinkki!

Kuva  
sisäkannessa!

1. KUORI ja hienonna sipulit, sekä kuori ja 
kuutioi myös muut kasvikset. 

2. LISÄÄ ensin sipulit kattilaan yhdessä 
oliiviöljyn kanssa, ja paista hetki miedolla 
lämmöllä. Lisää mukaan muut raaka-ai-
neet, kasvisliemi sekä vettä niin että 
kasvikset lähes peittyvät. Anna kiehua 
n. 15 minuutin ajan, tai kunnes kasvikset 
ovat pehmeitä. 

3. KEITON kiehuessa lisää pannulle hieman 
öljyä ja siemenet, sekä suolaa. Sekoita ja 
anna paahtua hetki käännellen miedolla 
lämmöllä – näin siemenistä tulee entistä 
maukkaampia! Siirrä sivuun odottele-
maan. 

4. TEE keitosta tasaista joko sauvasekoitti-
mella tai esimerkiksi perunasurvimella. 

5. TARJOILE keitto paahdetun siemense-
koituksen kera, ja koristele vielä lorauk-
sella laadukasta oliiviöljyä! Voit myös 
tehdä Venner-reseptiikan rieskat keiton 
seuraksi.



2  kypsää banaania
2,5 dl  Elovena kaurahiutaleita 
1 rkl  Filos-oliiviöljyä 

Muuta kekseihin sopivaa: rusinoi-
ta, pähkinöitä, suklaata.. Mitä vain 
keksit! 

500 g   lanttua
2 dl   Elovena kaura- 
  hiutaleita
hieman   suolaa
4 rkl   Filos-oliiviöljyä

 

1. MUUSSAA banaanit, ja sekoita yhteen 
kaurahiutaleiden ja öljyn kanssa. Lisää 
taikinaan esimerkiksi rusinoita, jos haluat, 
tai vaikka pähkinöitä!

2. TEE nokareita leivinpaperoidulle uunipellille 
ja taputtele kekseiksi. 

3. PAISTA n. 15 minuuttia 175 asteessa. 

1. LAITA uuni lämpiämään 200 asteeseen. 

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

3. SEKOITA lanttumuussiin muut raaka-ai-
neet. 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 tai 
muun aterian seurana, tai välipalana!

PARIN RAAKA-AINEEN 
KAURA-BANAANIKEKSIT (30 min)  

PARIN RAAKA-AINEEN RIESKAT (40 min)

VÄLIPALAT

Lapset  
mukaan!  

Nämä keksit voisivat raaka-aineidensa puolesta sopia vaikka aamupalaksi, 
mutta myös terveelliseen herkutteluun! 

Pienetkin lapset voivat auttaa muussaamaan banaanit,  
sekä pyörittelemään keksit pellille. 



venner.fi

D-VITAMIINI ON TÄRKEÄ OSA VENNER-KASSIA

Lapsille D-vitamiinin käyttöä lisäravinteena suositellaan ympäri vuoden. Virallinen suo-

situs on 7,5 μg / vrk (2-18 vuotiaille) ja 10 μg alle 2-vuotiaille, mutta monet asiantuntijat 

suosittavat suurempaa annosta. Voitte antaa lapsille puolikkaan tabletin, tai vaikka koko-

naisen joka toinen päivä. Turvallisena päivän saantirajana pidetään 50 μg / vrk lapsille ja 

100 μg aikuisille (lähde: EFSA). D-vitamiinia saa myös D-vitaminoiduista elintarvikkeista.


