
KASVISRUOKA  
RESEPTIT

ARKEEN



Tämä reseptivihko syntyi intohimosta kasvisruo-
kaan. Tiedämme, että hyvä välipala saa olon tuntu-
maan energisemmältä ja kevyemmältä. Haluamme 
jakaa muutamia reseptejä, joilla loihdit nopeasti 
trendikkäitä, maistuvia kasvisannoksia. Annoksia, 
jotka eivät pelkästään ole herkullisia vaan myös 
kauniita, terveellisiä ja helppoja valmistaa.

Olit sitten intohimoinen kasvissyöjä, haluat lisätä 
kasvisten osuutta ruokavaliossa tai yllättää kylään 
tulevan vegaanin, näistä resepteistä löydät var-
masti herkullisen suosikkiannoksen. Kokeile siis 
rohkeasti ja onnistu!

Maistuvaa kasvisruokaa arkeen

Lisäämällä kasviperäisiä proteiinijauheita voit  
nauttia monista lempiannoksistasi terveellisemmin, 
samalla varmistaen riittävän päivittäisen proteiinin-
saannin. Hyvistä raaka-ainesta valmistetut Vegeway 
kasviproteiinit ovat hyviä ravintokuidun lähteitä, 
niissä on vain vähän tyydyttynyttä rasvaa.





Smoothiet 

Mansikka-lehtikaali-maapähkinäjauhe

2 dl kookosmaitoa 
2 dl mansikoita 
2 isoa lehtikaalin lehteä 
3 taatelia 
2 rkl maapähkinäjauhetta (Vegeway)
2 rkl vettä 
puolikkaan limen mehu 

Suklaa-maapähkinä Smoothie

2 banaania 
6 jääpalaa 
2 dl kaura-kahvimaitoa 
1 rkl maapähkinäjauhetta (Vegeway)





Smoothiet 

Porkkana-Persikka Smoothie

2 persikkaa
2 porkkanaa
1 dl kauramaitoa
1 tl hunajaa
1 rkl auringonkukansiemen jauhetta (Vegeway)
limeä tai sitruunaa mausteeksi

Vihreä Tee Smoothie

4 dl pinaattia
1 avokaado
5 dl vihreitä viinirypäleitä
2 dl jäähtynyttä vihreää teetä
1 rkl auringonkukansiemenjauhetta (Vegeway)
(2 tl hunajaa) 





Smoothiet 

Marja Smoothie pellavansiemenjauheella

2 dl soijamaitoa
2 dl pakastemarjoja
2 dl pinaattia
1 dl soija-kookosjugurttia
4 taatelia
1 rkl pellavansiemenjauhetta (Vegeway)

Mustikka-Suklaa Smoothie

1 rkl raakakaakao jauhetta
2 dl soijamaitoa
4 rkl mustikoita
2-3 taatelia
1 rkl pellavansiemenjauhetta (Vegeway)





Smoothiet 

Vihersmoothie

1 dl kookosvettä
1/2 dl soija-kookosjugurttia
2 isoa lehtikaalinlehteä
½ mango
1 rkl hunajaa
1 rkl kurpitsansiemenjauhetta (Vegeway)

Keltainen herkku Smoothie

1 iso porkkana
1 omena
1-2 tl kurpitsansiemenjauhetta (Vegeway)
1 dl kookosmaitoa
1 säilykeananas purkki+sen mehu
1/2 dl kaurahiutaleita





Patukat 

Suklaa proteiinipatukka (10 annosta)

1 dl kaurahiutaleita
3 rkl pellavansiemen-
jauhetta (Vegeway)
8 taatelia
1 dl pekaanipähkinöitä
6 rkl agavesiirappia
1 dl kookoshiutaleita
½ dl kookosöljyä
2 rkl raakakaakao jauhetta
kaakaonibsejä 

Kookospatukka (4 annosta )

8 taatelia
3 rkl kookoshiutaleita
2 rkl auringonkukan-
siemenjauhetta (Vegeway)
1 rkl kookosöljyä
kaakaonibsejä

Sekoita kaikki ainekset paitsi 
kaakao nibsit hyvässä tehose-
koittimessa. Sekoita lopuksi 
nibsit seokseen. Muotoile  
taikina patukaksi voipaperin
sisään ja laita pakkaseen  
jähmettymään. Säilyy jää- 
kaapissa noin 5 päivää ja  
pakkasessa kuukauden.

Sekoita kaikki ainekset paitsi 
kaakao hyvässä tehosekoitti-
messa. Muotoile taikina patu-
kaksi voipaperin sisään ja laita 
pakkaseen jähmettymään.  
Säilyy jääkaapissa noin 5 päivää 
ja pakkasessa kuukauden.





Patukat 

Vegaaninen Toffee (n. 9 palaa)

1 dl kookosmaitoa tai kermaa
2 rkl kookosöljyä
2 dl muscovado sokeria
1-2 rkl maapähkinä-
jauhetta (Vegeway)
kaakaonibsejä

Suklaa-pistaasi-toffee

1 dl kookosmaitoa tai kermaa
2 rkl kookosöljyä
2 dl muscovado sokeria
1 rkl raakakaakaojauhetta
pussillinen murskattuja  
pistaasipähkinöitä
1 rkl kurpitsansiemen-
jauhetta (Vegeway)

Sulata öljy ja sokeri pannulla. 
Lisää kookosmaito lämpimänä 
pannulle, ettei sokeri jähmety 
kököiksi. Lisää maapähkinäjau-
hetta. Kaada kulhoon jähmetty-
mään ja upota taateleita seok-
seen. Anna jäähtyä pakkasessa 
tai jääkaapissa. Säilyy Jääkaa-
pissa 3 päivää ja pakkasessa  
2 viikkoa.

Sulata öljy ja sokeri pannulla. 
Lisää kookosmaito lämpimänä 
pannulle, ettei sokeri jähmety 
kököiksi. Lisää maapähkinä-
jauhetta sekä kaakaojauhe ja 
pistaasipähkinät. Kaada kulhoon 
jähmettymään. Anna jäähtyä 
pakkasessa tai jääkaapissa. 
Säilyy jääkaapissa 3 päivää ja
pakkasessa 2 viikkoa.





LEIVONNAISET 

Mustapapu browniet ((6–9 kpl)

500 g mustapapuja
6 rkl raakakaakaojauhetta
1 dl kaurahiutaleita
1 tl suolaa
4 rkl hunajaa tai agavesiirappia
1 dl kookosöljyä
2 tl leivinjauhetta
2 rkl maapähkinä-
jauhetta (Vegeway)
kaakao nibsejä 

Mysli

4 dl kaurahiutaleita
1 rkl maapähkinä-
jauhetta (Vegeway)
2 rkl kookossokeria
1 dl vettä
1 rkl kanelia
manteleita
kuivattuja marjoja,  
kuten karpaloita

Sekoita ainekset, paitsi kaakao 
nibsit, keskenään sauvasekoit-
timella tai tehosekoittimessa. 
Mitä paremmin sekoitettu tai- 
kina, sitä maukkaampi brownie. 
Lisää kaakao nibsit. Rasvaa vuo-
ka kookos öljyllä. Paista 180 °C 
noin 20 minuuttia. Anna jäähtyä 
hyvin ennen leikkaamista.

Sekoita ainekset keskenään 
paitsi kuivatut karpalot. Levitä 
uunipellille ja paista 150 °C 
asteessa noin 45 min käänneel-
len ja sekoittane 15 min välein. 
Lisää jäähtyneeseen mysliin 
karpalot.





LEIVONNAISET 

Kesäkurpitsa kakku

3 munaa
4 dl kookossokeria
6 dl gluteiinittomia jauhoja
1/2 tl leivinjauhetta
1 tl ruokasoodaa
1 tl kanelia

Banaaniletut (n. 15 kpl)

8 dl soijamaitoa
2 kypsää banaania
2 dl kaurahiutaleita
1 dl perunajauhoa
1-2 tl vanilijasokeria
1 rkl kurpitsansiemen-
jauhetta (Vegeway)

Hienonna tarvittaessa mantelit/pähkinät ja valuta 
vesi raastetusta kesäkurpitsasta. Sekoita ainekset 
keskenään. Voitele vuoka kookosöljyllä. Paista  
180 °C asteessa 30 min.

Sekoita taikina hyvin ja anna 
turvota hetken. Paista letut 
runsaassa kookosöljyssä.  
Voit kokeilla muitakin proteiini-
jauheita näihin lettuihin,
mutta lisää silloin taikinaan 
pieni ripaus suolaa.

1 tl suolaa
1 rkl maapähkinäjauhetta (Vegeway)
2 dl manteleita tai pähkinöitä
8 dl raastettua kesäkurpitsaa
2 dl kookosoöljyä





LEIVONNAISET 

Sienipiirakka

Pohja:
2 dl kaurahiutaleita
1 dl vehnäjauhoja
75 g leivonta margariinia
0,5 tl suolaa
0,5 tl leivinjauhetta
1 rkl auringonkukansiemen- 

Gluteiiniton leipä

½ litraa kasvismaitoa tai vettä
50 g hiivaa  
(tai 2 tl leivinjauhetta ja  
1 tl ruokasoodaa)
1 tl suolaa
1 tl sokeria
1/2 dl pellavansiemenjauhetta (Vegeway)
2 rkl margariinia tai loraus oliiviöljyä

Sekoita pohjan ainekset keskenään ja painele pohja 
rasvattuun vuokaan. Paista sienet ja sipuli pannulla. 
Lisää joukkoon kaurakerma, hiivahiutaleet ja ripaus 
suolaa sekä pippuria. Levitä täyte pohjan päälle vuo-
kaan ja ripottele päälle vielä ravintohiiva hiutaleita. 
Paista 175 °C n. 45 min.

Sekoita hiiva kädenlämpöiseen 
maitoon/veteen. Lisää muut aineet 
ja sekota. Anna taikinan kohota noin 
puolituntia. Voitele vuoka hyvin ja 
kaada taikina vuokaan. Paista 200 °C 
noin 40min.

jauhetta (Vegeway)
0,5 dl soijamaitoa
Täyte:
1,5 dl kaurakermaa
500 g Kanttarellejä
2 sipulia
ravintohiivahiutaleita, suolaa ja pippuria





LEIVONNAISET 

Porkkana-kurpitsansiemen Muffinssi (6kpl suuria) 

5 dl porkkanaraastetta
2 dl kauramaitoa
1,5 dl kookosöljyä
3 dl muscovado-tai kookossokeria
1 rkl kanelia
0,5 tl suolaa
3 dl kookosjauhoja
2 dl gluteiinittomia jauhoja
2 tl leivinjauhetta

Kuituinen Siemennäkkäri (20 palaa)

3 dl siemeniä (kurpitsansiemen, 
auringonkukansiemen)
1 dl chian siemeniä
1 dl kaurahiutaleita
2 rkl pellavansiemen-
jauhetta (Vegeway)

Sekoita muffinssiainekset keskenään. Paista 180 °C asteessa 
noin 30 min. Sekoita kuorrute ja laita runsas kerros jäähtynei-
den muffinssien päälle. Jos haluat kuorrutteesta jähmeäm-
pää, lisää tomusokeria.

Sekoita aineet ja anna turvota hetki. Levitä seos uunipellille. 
Paista 180 °C asteessa paista ainakin tunti, hieman uunista riip-
puen. Sammuta uuni ja anna näkkärin kuivua jälkilämmössä.

1 tl ruokasoodaa
1-2 rkl auringonkukansiemen 
jauhetta (Vegeway)

Kuottutteeksi:
150 g Margariinia
6 tl tomusokeria (tai enemmän)
2 tl vanilijasokeria
4 tl kurpitasnsiemenjauhetta (Vegeway)

1 dl seesaminsiemniä
pari kourallista rouhittuja 
pähkinöitä
5 dl vettä
suolaa
loraus oliiviöljyä





ATERIAT 

Ruokaisa CousCous-Quinoa Salaatti (2–3 hlö)

2,5 dl valmiiksi keitettyä täysjyvä 
couscousta
2,5 dl valmiiksi keitettyä quinoaa
3 tl vettä
1/2 tl suolaa
1-2 rkl kurpitsansiemen 
jauhetta (Vegeway) 
1 keltainen paprika

Ravinteikas aamupuuro (2 hlö)

5dl kaurapuuroa
2rkl kookosöljyä
1rkl paahdettua tahinia
1/2dl kauramaitoa
1rkl pellavansiemenjauhe
(Vegeway)

Sekoita jäähtynyt couscous, quinoa, vesi ja kurpit-
sansiemen jauhe. Pilko muut aineet ja lisää sa-
laattiin. Lorauta oliivilöjy ja purista sitruunanmehu 
salaatin sekaan. Lisää lopuksi tuore korianteri.

Lisää kaurapuuron keitinveteen 
kookosöljy ja kauramaito. Kun 
puuro on lähes valmis, lisää ta-
hini ja pellavansiemenjauhe. Se-
koita. Puuron jäähdyttyä hieman, 
lisää päälle marjoja, taateleita, 
hunajaa tai pähkinöitä.

½ kurkkua
1 punasipuli
½ sitruuna
korianteria
½ purkkia aurinkokuivattuja 
tomaatteja
rasia kirsikkatomaatteja





ATERIAT 

Lehtikaalikeitto (6-8 hlö)

1,5 L Vettä (tai niin että  
kasvikset peittyvät)
800 g lehtikaalia
2 sipulia
2 perunaa
2 porkkanaa

Raakapasta + Kastike (2–3 hlö)

Iso kesäkurpitsa
2 porkkanaa
1 avokado
oliiviöljyä
1 rkl tahinia

Keitä porkkanat, perunat, sipulit vedessä kasvisliemikuu-
tion kanssa. Lisää loppuvaiheessa lehtikaali, joka kypsyy 
muutamassa minuutissa pehmeäksi. Soseuta sauvasekot-
timella. Lisää kaurakerma ja auringonkukansiemenjauhe.

Leikkaa kesäkurpitsa ja porkkanat ohuiksi siivuiksi kuori-
maveitsellä tai juustohöylällä. Kuullota ne kevyesti pannulla 
kookosöljyssä. Survo avokado pehmeäksi haarukalla ja lisää 
siihen tahini, oliiviöljy, kurpitsansiemenjauhe ja sitruuna. 
Lisää tämä kastike pastan joukkoon. Lisää annoksen päälle 
täytteeksi tomaatteja, kurkkua, yrttejä ja/tai tofua.

2 kasvisliemikuutiota
2 dl kaurakermaa
2-4 rkl auringonkukan-
siemenjauhetta (Vegeway)
pippuria ja suolaa

2 tl kurpitsansiemenjauhetta (Vegeway)
½ sitruunan mehu
lisukkeeksi mm. Tofua,  
kirsikkatomaatteja,  
kurkkua, tuoreita yrttejä
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