
SUPERFOOD  
RESEPTI
VIHKONEN



Tämän reseptivihkon sivuilta löydät herkullisia vink-
kejä siitä, miten voit hyödyntää Rawsom Superfood-
tuotteita ruoanvalmistuksessa. Vihko tarjoaa runsaan 
määrän hyviä reseptejä, joiden avulla loihdit hetkessä 
näyttäviä ja maistuvia Superfood -annoksia.

Superfood on yleisnimitys luonnonmukaisesti tuote-
tuille ruoka-aineille, joilla on poikkeuksellisen suuri 
ravinnetiheys ja jotka sisältävät erittäin runsaasti 
muun muassa elimistölle välttämättömiä tai hyö-
dyllisiä vitamiineja, antioksidantteja, aminohappoja, 
mineraaleja ja ravinteita.

Maistuva Superfood pitää mielen  
ja kehon virkeänä

Mitä on Superfood?

lisäaineeton   gluteeniton   maidoton   luomu





MEHUT

Aurinkoinen mehu (2hlö)

2 appelsiinia
½ sitruuna
2cm pala inkivääriä
2 isoa porkkanaa
1/2-2 tl Opti MSM jauhetta

Greippimehu (2hlö)

2 vaaleanpunaista greippiä
1rkl juoksevaa hunajaa
½ sitruuna
2cm pala inkivääriä
1/2-2 tl Opti MSM jauhetta

Kuori hedelmät, porkkanat ja 
inkivääri. Laita kaikki mehulin-
koon niin, että appelsiinit tulevat 
viimeiseksi. Lisää valmiiseen 
juomaan Opti MSM-jauhe ja
sekoita. Halutessasi voit mehus-
taa tuoretta tai lisätä jauhettua 
kurkumaa mehun sekaan.

Kuori hedelmät ja inkivääri. 
Mehusta lingossa. Sekoita 
valmiiseen mehuun hunaja ja 
lopuksi Opti MSM-jauhe.





MEHUT

Punainen mehu (2hlö)

1 punainen paprika
3 tomaattia
½ ruukku basilika
kolme isoa retiisiä
loraus oliiviöljyä ja ripaus  
suolaa sekä mustapippuria
1/2-2 tl Opti MSM jauhetta
tai 1tl Maca Powder

Vesimelooni-Vadelma-mehu (2hlö)

1 Suuri vesimelooni viipale
½ kurkku
1/2L vadelmia
kourallinen minttua
1/2-2 tl Opti MSM jauhetta

Tämä viileän tomaattikeiton kal-
tainen mehu on ehdoton suosik-
kini. Voit lisätä halutessasi vielä 
palan inkivääriä mukaan. Sekä 
MSM-jauhe, että Maca-jauhe
sopivat hyvin mehun makuihin.
Pese kasvikset ja poista paprikan 
siemenet. Mehusta lingossa ja 
lisää oliiviöljy, suola, pippuri sekä 
Maca tai MSM-jauhe.

Voit halutessasi käyttää ve-
simeloonin ja kurkun kuoret 
myös mehussa tai kuoria
ne ennen mehustusta. Laita 
minttu mehustimeen niiden 
välissä, niin se mehustuu 
parhaiten. Mehusta lopuksi 
vadelmat tai murskaa suoraan 
mehun joukkoon jos haluat 
sakeamman koostumuksen ja 
kuidut mukaan. Sekoita valmii-
seen mehuun Opti-MSM jauhe.





MEHUT

Kirpeä Vihermehu (2hlö)

Nippu salaattia
Kourallinen persiljaa
Kourallinen basilikaa
1 kurkku
1 iso ananasviipale (tai useampi 
purkkiananasviipale)
pala inkivääriä
puolikas lime tai sitruuna
1/2-2 tl Opti MSM jauhetta
tai 1tl Maca Powder

Voit mehustaa kurkun kuorineen 
tai ilman. Kuori lime/sitruuna ja 
poista mahdolliset kivet. Kuori in-
kivääri. Mehusta salaatit, persilja 
ja basilika kurkun jaananaksen 
mehustuksen välissä, niin saat 
parhaiten lehdistä ravinteet irti. 
Lisää valmiiseen mehuun 1/2–2 tl 
Opti MSM jauhetta. Jos vihreät 
karviaiset ovat jo kypsiä, lisää nii-
tä hiukan mehun sekaan. Jos kai-
paat lisää makeutta, yksi päärynä 
on oiva lisä mehun joukkoon.





SMOOTHIET

Mansikka-banaani Smoothie (2hlö)

1 iso kypsä banaani
3dl soijamaitoa
5dl tuoreita mansikoita
puolikkaan limen mehu
1-2tl Maca Powder

Herkullinen Vihersmoothie (2hlö)

Muutama parsakaalin kukinto
4-5 lehtikaalin lehteä
1 suurehko pehmeä avocado
5-6 salaatin lehteä
4-5 mintun lehteä
½ limen mehu
1-2tl Maca Powder
1 bare bar taatelipatukka

Soseuta ainekset blenderissä ja 
lisää viimeisenä Maca paakkujen 
välttämiseksi. Herkullinen klas-
sikkosmoothie Macan energisoi-
valla vaikutuksella terästettynä.

Soseuta kaikki ainekset blen-
derissä ja nauti herkullisesta 
lusikoitavasta smoothiesta. Jos 
haluat smoothiehen notkeutta, 
lisää joukkoon enemmän
salaatinlehtiä, tilkka vettä tai 
valitsemaasi mehua. Jos taas 
pidät pehmeästä koostumuk-
sesta ja kaipaat vielä hiukan 
makeutta, lisää alkuperäiseen 
ohjeeseen puolikas banaani.





SMOOTHIET

Pina Colada Smoothie (2hlö)

2 Ananasrengasta
2dl Kookosmaitoa
1-2 Appelsiinia
1tl-1rkl Kookosöljyä
Minttua

Suklaa Smoothie (2hlö)

1 Banaani
1 pieni Avocado
2 rkl Raw Cacao Powder
1 BareBar-patukka
2dl mantelimaitoa
1-2tl Maca Powder

Kuori ainekset ja soseuta blen-
derissä ja saat silkkisen, lusikoita-
van smoothien. Jos haluat koostu-
muksesta juoksevamman, mehusta 
appelsiinit ja ananas ja lisää ne 
vasta sitten kookosmaitoon. Jos 
et ole käyttänyt aiemmin kookos-
rasvaa, suosittelen aloittamaan 
pienemmällä annoksella. Muutama 
rkl sitruunaa tai limeä tuo juomaan 
ihanasti pientä kirpeyttä.

Herkullinen sekä energisoiva 
terveellinen ateria, jossa yh-
distyvät banaanin ja avocadon 
pehmeys, kaakaon ja macan 
energia sekä taatelin tuoma 
makeus. Sekoita aineet kes-
kenään blenderissä, koristele 
Raw Cacao nibseillä ja mante-
lirouheella.





SMOOTHIET

Rautarouva Smoothie (2hlö)

1 Banaani
1-2 rkl kuivattua nokkosta
2 pientä päärynää
2 dl manteli- tai kauramaitoa
2 rkl Raw Cacao Powder
1-2tl Maca Powder
1tl juoksevaa hunajaa
1 BareBar patukka

Mustikka-Banaani-Smoothie (2hlö)

3dl soijamaitoa
1 iso kypsä banaani
2dl mustikoita
1rkl hunajaa
1-2tl Maca Raw Powder

Juoksevampi koostumus kuin 
Suklaa smoothiessa. Sekoita aineet 
keskenään blenderissä, koristele 
kookoshiutaleilla. Voit halutessasi 
lisätä myös kookosöljyä 1 rkl smoo-
thien sekaan.

Sekoita kaikki ainekset blen-
derissä. Lisää lopuksi Maca 
ja sekoita. Lempeä smoothie-
vaihtoehto ensikertalaisille.





KEITOT

Bataattikeitto (4hlö)

3 suurehkoa Bataattia
3dl kookosmaitoa
1 limen mehu
inkivääriä
chiliä
½ dl kookosöljyä
vettä
laadukasta suolaa ja mustapippuria
1-2r kl Maca Powder

Mausteinen tomaattikeitto Macalla (2hlö)

1 punainen paprika
4 kypsää tomaattia
1 kurkku
3 retiisiä
1-2 sellerinvartta
1-2 valkosipulin kynttä
ripaus cayanne pippuria
½ tl suolaa
½ dl oliivioljyä
basilikaa ja persiljaa
1-2tl Maca Powder

Kuori bataatit ja keitä ne kattilas-
sa pehmeiksi. Soseuta sauvase-
koittimella ja lisää kookosmaito 
sekä 1,5 dl keitinvedestä. Raasta 
pala inkivääriä, lisää limemehu, 
kookosöljy, chiliä maun mukaan 
sekä suolaa ja pippuria. Anna 
sopan kiehahtaa vielä liedellä 
ja lisää sen jälkeen valmiiseen 
keittoon Maca jauhe.

Ihana kevyt kesäruoka, joka 
kuitenkin antaa energiaa mm. 
Maca jauheen ansiosta. Soseu-
ta kaikki ainekset blenderissä, 
lisää viimeisenä Maca paakku-
jen välttämiseksi. Jos haluat 
keittoon paksumman koostu-
muksen, lisää joukkoon
yksi kypsä avocado.





CHIA-VANUKKAAT

Mansikka-Banaani-Chia-vanukas (1hlö)

2dl kookosmaitoa
½ BareBar-patukka
2,5 rkl Chia-siemeniä
1 dl tuoreita mansikoita
½ Banaani

Suklaavanukas (1hlö)

2,5 rkl Chia siemeniä
1dl mantelimaitoa
1dl kookosmaitoa
2tl Raw Cocoa Powder
1tl hunajaa
päälle
kirsikoita
1 banaani
Raw Cacao nibs

Sekoita siemenet kookosmaitoon 
ja anna hieman turvota. Lisää sit-
ten murennettu BareBar patukka 
tuomaan makeutta, sekä pilkottu 
banaani. Laita astiaan vuorotellen 
kerroksia mansikoista ja vanuk-
kaasta. Laita vanukas yöksi
jääkaappiin ja nauti aamupalana 
tai välipalana. Päälle tuoreita 
mansikoita ja banaania.

Sekoita Chia siemenet kookos 
ja mantelimaitoon, anna niiden 
hieman turvota ja lisää sitten 
hunaja ja kaakaojauhe. Laita 
vanukas yöksi jääkaappiin ja 
nauti aamupalana tai välipalana. 
Täytteeksi tein hapankirsikoista 
ja banaanista kastikkeen blen-
derissä ja koristelin tuoreilla 
kirsikoilla. Tuhti ja täyttävä 
aamupala.





CHIA-VANUKKAAT

Puolukka-kookos Chiavanukas (1hlö)

2dl kookosmaitoa
½ BareBar-patukka
2,5 rkl Chia-siemeniä
1 dl Puolukoita
kookoshiutaleita

Herukka-Chia-vanukass (1hlö)

2dl kookosmaitoa
½ BareBar-patukka
2,5 rkl Chia-siemeniä
1 dl Herukoita

Sekoita siemenet kookosmai-
toon ja anna hieman turvota. 
Lisää sitten murennettu BareBar 
patukka tuomaan makeutta. Laita 
astiaan vuorotellen kerroksia 
puolukoista ja vanukkaasta. Laita 
vanukas yöksi jääkaappiin ja nauti 
aamupalana tai välipalana. Päälle 
koristeeksi kookoshiutaleita.

Sekoita siemenet kookosmaitoon 
ja anna hieman turvota. Lisää 
sitten murennettu BareBar pa-
tukka tuomaan makeutta. Laita 
astiaan vuorotellen kerroksia 
herukoista ja vanukkaasta. Laita 
vanukas yöksi jääkaappiin ja 
nauti aamupalana tai välipalana.





CHIA-VANUKKAAT

Banaani-Mustikka-Chia-vanukas (1hlö)

2dl kookosmaitoa
½ BareBar-patukka
2,5 rkl Chia-siemeniä
1 dl Mustikoita
½ Banaani

Sekoita siemenet kookosmaitoon 
ja anna hieman turvota. Lisää sit-
ten murennettu BareBar patukka 
tuomaan makeutta. Lisää myös 
banaani pilkottuna ja murennet-
tuja cashew-pähkinöitä. Sekoita. 
Ota puolet vanukkaasta erilliseen
astiaan ja sekoita siihen musti-
koita blenderissä. Laita astiaan 
vuorotellen kerroksia kummas-
takin vanukkaasta. Laita vanukas 
yöksi jääkaappiin ja nauti aamu- 
palana tai välipalana. Päälle 
tuoreita mustikoita.





HERKUT

Kookospallot (8kpl)

5 BareBar patukkaa
2,5 rkl Raw Cacao Powder
2rkl kookosöljyä
kookoshiutaleita
½ tl merisuolaa 
(tai maun mukaan)

Avokado Mousse (3-4 annosta)

2 kypsää avokaadoa
2 rkl laadukasta siirappia tai 
3rkl hunajaa
2 rkl Raw Cacao Powder
2 rkl mantelimaitoa
1/3 tl merisuolaa

Meidän perheen suurherkku joka 
valmistuu todella nopeasti. Hie-
nonna patukat tehosekoittimessa. 
Lisää sitten kookosöljy kaakao ja 
ripaus merisuolaa. Laita massa 
jääkaappiin kovettumaan hieman. 
Pyörittele leivinpaperin päällä 
palloiksi ja kieritä kookoshiuta-
leissa. Syö heti tai laita jääkaappiin 
jähmettymään lisää.

Soseuta kaikki blenderissä  
ja annostele 1-4 astiaan.  
Voi käyttää myös levitteenä
esim banaanileivän päällä.





LEIVÄT

Banaanileipä (1kpl)

3-4 suurehkoa banaania
3 kananmunaa
2tl leivinjauhetta
½ tl merisuolaa
2tl kanelia
1tl kaardemummaa
0,5 dl kookosöljyä
3rkl hunajaa
1dl kaura-tai mantelimaitoa

Maca siemenleipä (1kpl)

½ dl pellavansiemenrouhetta
½ dl auringonkukansiemeniä
½ dl kurpitsansiemeniä
½ dl murennettuja cashwepähkinöitä
½ dl chia siemeniä
2 rkl Psylliumkuitu jauhetta
2 rkl Oliiviöljyä
2 rkl Maca Powder
½ tl merisuolaa

Helpoin ja nopein terveellinen 
herkkuleipä. Sekoita kaikki ainek-
set keskenään blenderissä, Kaada 
leivinpaperilla vuorattuun vuokaan. 
Paista 175 asteessa noin 45min.

Sekoita kuivat aineet keskenään. 
Sekoita toisessa astiassa öljy, munat, 
vesi, Maca Powder ja suola. Sekoita 
Neste sitten kuiviin aineisiin ja anna 
turvota noin 10min. Paista leipä 
uunissa 160 asteessa noin 
60min ajan.

2,5dl kaurahiutaleita
1dl mantelijauhoja
1dl kookosjauhoja
0,5dl Raw Cacao Nibs

4 kananmunaa
½ dl vettä





LEIVÄT

Hummus Maca-jauheella

2 purkkia (600g) kikherneitä
4 Rkl tahinia
½ dl vettä
2 valkosipulin kynttä
2tl Maca Powder
2rkl Oliiviöljyä
½ limen mehu

Sekoita Maca jauhe veteen sheikke-
rissä. Sekoita muut aineet keske-
nään blenderissä tai sauvasekoit-
timella. Ja lisää lopuksi Macavesi. 
Hummus maistuu paremmalta 
vasta seuraavana päivänä vetäydyt-
tyään jääkaapissa.





KAHVIT/KAAKAOJUOMAT

Macamaito (2hlö)

1,5 dl manteli-tai kauramaitoo
1-2tl Maca Powder
päälle kanelia

Maca Kahvi (2hlö)

2 dl kahvia
1tl Maca Powder
1tl kookosrasvaa
2tl ruokosokeria tai hunajaa
maun mukaan manteli tai kauramaitoa
Sekoita

Maca kaakao (2hlö)

2 dl kahvia
1tl Maca Powder
1tl kookosrasvaa
2tl ruokosokeria tai hunajaa
maun mukaan manteli tai 
kauramaitoa

Lämmitä maito ja lisää siihen sha-
kerissa Maca. Päälle mausteeksi 
kanelia ja halutessasi hunajaa.

Sekoita kahviisi nämä muut aineet 
ja nälkä pysyy loitolla sekä pysyt 
pirteänä pidempään.

Sekoita kahviisi nämä muut 
aineet ja nälkä pysyy loitolla 
sekä pysyt pirteänä pidem-
pään.





RAWSOM – BORN TO BE AWESOME
Valikoima koostuu laadukkaista luomusertifioiduista  

raaka-aineista aina supereistayrteistä öljyihin ja siemeniin.
Kaikki toimintamme lähtee raaka-aineiden laadusta,  

puhtaudesta ja jäljitettävyydestä.

rawsom.fi


