Nuorten urheilijoiden herkulliset reseptit
Liharuoat
Täytetyt paprikat
1 paprikaa
40 g luomujauhelihaa
1⁄2 dl riisiä
5 kpl vihreitä oliiveja
1 tl ruususuolaa
1⁄2 sipulia
Leikkaa paprikat kantaosasta avoimiksi. Poista siemenet. Aseta paprikat pystyyn avoin puoli
ylöspäin. Ruskista jauheliha ja keitä riisi. Laita täytteet paprikaan ja lämmitä paprika joko uunissa
tai grillissä, niin kauan kunnes paprikan pinta alkaa tummua.
Jauhelihapihvi kivikauden tapaan (2 annosta)
500g luomujauhelihaa
2 munaa
1 dl kuohukermaa
1 tl merisuolaa
1 tl rouhittua mustapippuria
persiljaa
2 valkosipulinkynttä raastettuna
voita paistamiseen
Sekoita jauhelihaan munat, kuohukerma, suola
ja mustapippuri. Jaa seos kahdeksaan osaan, ja muotoile niistä neljä ohutta pihviä. Grillaa pihvit tai
paista ne kuumassa pannussa vähässä voissa. Tarjoile salaatin kera.

Lehtipihvi (2 annosta)
2 suurta lehtipihviä
1 rkl voita
hyppysellinen hienoa merisuolaa
hyppysellinen mustapippuria
1,5dl kuohukermaa
sinappia
tomaattisosetta
piparjuuritahnaa
persiljaa silputtuna
Kuumenna paistinpannu, paista pihvit kuumalla pannulla molemmin puolin ja aseta ne lämpimille
lautasille. Kaada kerma pannulle, anna kiehahtaa ja lisää haluamasi mausteet. Tarkista maku ja
kaada kastike pihville. Tarjoile pihvi höyrytettyjen kasvisten tai salaatin kera.
Pyttipannu
100 g luomujauhelihaa
50 g sipulikuutioita
100 g keittojuureksia
15 g luomuvoita
suola
kurkuma
oregano
mustapippuri
3 kananmunaa
Ruskista jauheliha luomu kirnuvoissa. Lisää joukkoon sipulit ja keittojuurekset, mausta ja anna
ruoan olla pannulla niin kauan, kunnes juurekset ovat pehmeitä. Mausta suolalla, kurkumalla,
oreganolla ja mustapippurilla. Paista kananmunat erikseen pannulla ja tarjoile pyttipannun kanssa.
Porsaansuikaleet currykastikkeessa (2 annosta)
350g porsaan ulkofileenä ohuina suikaleina
2rkl voita tai kylmäpuristettua kookosöljyä
1-3 tl currya
½ tl suolaa
1,5-2 dl kuohukermaa
Sulata voi tai kookosöljy kuumassa paistinpannussa, mausta porsaansuikaleet currylla ja paista ne
kypsiksi. Kaada kermaa suikaleiden päälle niin, että ne puoliksi peittyvät ja anna kiehahtaa.
Mausta joko suolalla tai soijakastikkeella, tarkista maku.

Pähkinäinen jauhelihakastike
400g jauhelihaa
2 sipulia
voita
suolaa
mustapippuria
1,5 rkl 100% maapähkinävoita
1 dl kookosmaitoa
pari tomaattia
2rkl hunajaa
pieni kourallinen pähkinöitä
Ruskista jauheliha ja kuullota pilkottu sipuli voissa. Mausta. Lisää maapähkinävoi ja maito. Laske
levyn lämpöä pienemmäksi. Lisää tomaatit ja hunaja. Lisää pähkinät ja hauduta kastiketta vielä
hetki.

Broileriruoat
Pähkinäinen broileriwok (4 annosta)
450 g broilerin fileesuikaleita
2 rkl voita paistamiseen
½ tl chilimaustetta
ripaus suolaa
750g wokvihanneksia
1 rkl inkivääriä raastettuna tai tahnana
2 rkl teriyakikastiketta
1 dl haluamiasi pähkinöitä
Paista broilerit kypsiksi rasvassa pannulla ja mausta chilillä ja suolalla. Lisää wokvihannekset ja
inkivääri. Wokkaa 8-9 minuuttia, kunnes vihanneksista irtoava neste on haihtunut. Lisää pähkinät
vihannesten joukkoon. Mausta teriyakikastikkeella ja kuumenna. Tarjoa riisin kanssa.
Mausteinen broilerikeitto
300 g maustamattomia broilerin fileesuikaleita
1 rkl voita
1-2 rkl punaista currytahnaa
1 sipuli
1 l kanalientä
200 g pakastevihanneksia
1 dl kermaa
Ruskista fileesuikaleet voissa kattilassa. Lisää currytahna, tomaattisose ja hetken päästä sipulit.
Sekoittele ja paista pari minuuttia. Lisää kanaliemi (1 l vettä + 2 kanaliemikuutiota). Kuumenna
kiehuvaksi. Lisää vihannekset ja keitä kypsäksi noin 5 min. Lisää kerma, kuumenna. Lisää hiukan
vettä, jos keitto tuntuu liian sakealta.

Broilerivuoka
100 g porkkanaa
100 g kesäkurpitsaa
1 sipuli
1 valkosipulin kynsi
200 g broileria
50 g basilikaa
50 g korianteria
50 g persiljaa
1,5 tl ruususuolaa
1 tl kurkumaa
1 tl mustapippuria
20 g kookosöljyä tai luomu kirnuvoita
Pilko kasvikset. Paista broileri pannulla kookosöljyssä tai voissa. Laita kaikki ainekset vuokaan ja
vuoka uuniin 185 asteeseen, kunnes kasvikset ovat pehmenneet.
Mehevät broileripullat
400 g broilerinjauhelihaa
1 dl turkkilaista jogurttia
1 kananmuna
1 tl mausteita (esim. valkopippuri, valkosipuli, persilja, kurkuma,
korianteri, kaneli, inkivääri, mustapippuri, cayennenpippuri,
paprika, muskottipähkinä, kardemumma, neilikka)
1 tl suolaa
2 rkl voita
Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi taikinaksi. Pyörittele käsin pieniä
pullia. Paista pullia pannulla voissa noin 5 minuuttia, kunnes ne
ovat kypsiä.
Broilerimureke (2 annosta)
200 g broilerinjauhelihaa
1 kananmunaa
0,25 dl pellavansiemenrouhetta
mausteita (suolaa, pippuria, yrttejä, ym.)
50 g herkkusieniä
1⁄2 punasipuli
1⁄2 dl kookosmaitoa
Sekoita kananmunat ja pellavansiemenrouhe ja anna turvota. Paista pannulla punasipuli ja
herkkusienet. Lisää joukkoon kookosmaito. Sekoita muna-pellavansiemenrouheseokseen
broilerinjauheliha, mausteet ja yrtit. Laita puolet taikinasta vuoan pohjalle, lisää päälle sipulisienipaistos ja laita loput taikinasta päälle. Paista 200 asteessa 30-40 minuuttia.

Manteli-cashew-broileria (3 annosta)
3 kpl / 300 g broilerin fileetä
2 rkl / 30 g cashewtahnaa
1 rkl / 10 g mantelilastuja
suolaa
kookosöljyä
Sivele broilerinfileet molemmin puolin cashewtahnalla ja ripottele päälle mantelilastuja sekä suolaa.
Paista fileet pannulla kookosöljyssä.

Kalaruoat
Lohikiusaus
700g g kasvissuikaleita
300 g savulohta
1 dl kookoskermaa
tilliä
pippuria
ruususuolaa
Laita puolet kasvissuikaleista vuokaan. Lisää savulohi ja mausteet. Lisää päälle loput
kasvissuikaleista ja purkki kookoskermaa. Paista 175 asteessa 45 minuuttia.
Teriyakilohi (2 annosta)
400-500g lohta fileenä
teriyakikastiketta
Aseta lohifilee leivinpaperilla vuoratulle uunipellille tai
uunivuokaan, valele teriyakikastikkeella ja anna maustua noin
tunnin ajan huoneenlämmössä. Käännä fileetä pari kertaa.
Ennen paistamista ripottele murskattua roseepippuria kalan
päälle ja paista 175-asteessa kalan koosta riippuen noin 2030 minuuttia. Tarjoile salaatin kera.

Nopea pakastekalakeitto (2 annosta)
250-300 g pakastekalakuutioita (esim. puna-ahventa, turskaa, seitiä tai lohta)
1 pussi pakastekasvissuikaleita
2-3 laakerinlehteä
5-8 maustepippuria
6 dl vettä
1 tl suolaa
tilliä
sitruunamelissaa
kuohukermaa
Laita kalapalat, kasvisuikaleet, laakerinlehdet, pippurit ja suola kattilaan, kaada päälle kylmä vesi ja
anna keiton poreilla miedolla lämmöllä, kunnes kala on kypsää eli noin 10 minuuttia. Lisää
kuohukerma ja mausteyrtit ja tarkista maku.
Hauki-, kuha-, seiti- tai turskafilee kuorrutuksen kera (2 annosta)
400g tuoretta tai pakasteesta sulatettua kalaa
1tl hienoa merisuolaa
mustapippuria
Kuorrutus:
2 munaa kevyesti vatkattuina
1 dl kuohukermaa
1 dl voita sulatettuna
100g emmentaljuustoa raastettuna
Laita kalafileet leivinpaperilla vuoratulle uunipellille ja ripottele päälle suolaa ja maustepippuria.
Sekoita munat, kuohukerma, voi ja juustoraaste tasaiseksi seokseksi ja levitä se fileille. Anna
fileiden kypsyä 200-asteisessa uunissa noin 15-20 minuuttia, kunnes kala on kypsää ja kuorrutus
ruskistunut kauniisti. Tarjoa punasalaatin tai höyrytettyjen kasvisten kera.
Uunilohi
2 kirjolohifileetä
1/2 tl mustapippuria
1 tl hienoa merisuolaa
Mausta kalapalat molemmin puolin ja aseta uunipannulle
nahkapuoli alaspäin. Anna kalan paistua 220-asteisessa
uunissa noin 20-25 minuuttia kunnes se on kypsää. Tarjoa
höyrytettyjen kasvisten kera.

Yrtti-juusto kuorrutus lohelle
2rkl voita sulatettuna
2rkl sitruunamehua
4rkl parmesaani- tai muuta voimakkaan makuista juustoa
2rkl tilliä silputtuna
2rkl sitruunamehua
1 tl merisuolaa
Aseta lohi leivinpaperilla vuoratulle uunipellille nahkapuoli alaspäin ja ripottele päälle suolaa.
Sekoita voi, sitruunamehu, juustoraaste ja yrttisilppu tasaiseksi seokseksi ja levitä se kalan päälle.
Anna lohen paistua 200 asteessa noin 20-25 minuuttia kunnes se on kypsää.
Tillintuoksuinen lohimedaljonki (2 annosta)
2 lohimedaljonkia
1 pieni keltasipuli paloiteltuna neljään osaan
2 tl hienoa merisuolaa
6 mustapippuria
2 pientä tillinvartta
vettä
sitruunalohkoja
Laita lohimedaljongit paksupohjaiseen kasariin ja kaada päälle vettä niin että kala juuri ja juuri
peittyy. Kypsennä medaljonkeja miedolla lämmöllä, kunnes kala on kypsää. Nosta medaljongit
keitinliemestä ja anna niiden levätä muutama minuutti. Tarjoa sitruunan lohkojen ja vihreän
salaatin kera.
Siika-, kuha- tai ahvenfileetä kermakastikkeessa (2 annosta)
2-4 tuoretta tai pakasteesta sulatettua siika-, kuha- tai ahvenfileetä
½ tl merisuolaa
rouhittua mustapippuria
voita
½ dl kiehuvaa vettä
1 dl kuohukermaa
tilliä silputtuna
sitruunaviipaleita
Mausta kalafileet suolalla ja mustapippurilla ja paista ne voissa kummaltakin puolelta kypsiksi.
Nosta palat lämmitetyille lautasille. Kiehauta vesi pannulla, lisää kuohukerma ja anna kiehahtaa.
Kaada kastike kalafileiden ympärille, ripottele päälle hienonnettua tilliä, lisää sitruunaviipaleet ja
tarjoa vihreän salaatin kera.

Kasvisruoat
Herkullinen tomaattikeitto (2 annosta)
1 pieni kelta- tai salottisipuli raastettuna
1-2 valkosipulinkynttä raastettuna
11/2 rkl öljyä
5dl vettä
100g tomaattisosetta
200g tomaattimurskaa tai tuoreita kaltattuja
tomaatteja
1/2 tl sokeria
1 tl mustapippuria rouhittuna
1 tl suolaa
1 dl kuohukermaa
Kuullota sipuli ja valkosipuli öljyssä paksupohjaisessa kattilassa. Lisää vesi, tomaattisose ja murska sekä mausteet ja anna poreilla miedolla lämmöllä noin viiden minuutin ajan. Soseuta keitto
sauvavatkaimella. Kaada lautasille kerma ja keitto, ripottele pinnalle parmesaaniraastetta ja
koristele annokset tuoreilla yrteillä.
Kasvissosekeitto moneen makuun (2 annosta)
6dl vettä tai kasvis-, liha-, kana- tai kalalientä
6 dl silputtuja kasviksia
parsakaalia
kukkakaalia
purjoa
porkkanaa
kesäkurpitsaa
tomaattia
sipulia
1-2tl suolaa
(mustapippuria)
1dl kuohukermaa
Keiton päälle
parmesaani- tai sinihomejuustoraastetta
yrttisilppua
Keitä kasvikset vedessä kypsiksi, soseuta ne sauva- tai tehosekoittimella ja lisää tarvittaessa
kiehuvaa vettä. Mausta, lisää keittoon kuohukerma ja tarkista maku. Tarjoa juustoraaste ja
mausteyrttisilppu erikseen.

Pinaattikeitto munalohkojen kera (2 annosta)
1 pkt pakastettua pinaattia
2 rkl voita
5 dl maitoa
½ pkt Koskenlaskija tai muuta sulatejuustoa
hienonnettua merisuolaa
muskottipähkinää
2 kovaksi keitettyä kananmunaa lohkoina
Sulata pakastepinaatti voissa paksupohjaisessa kasarissa. Kaada maito kasariin ja kuumenna
kiehumispisteeseen koko ajan sekoittaen, jotta maito ei pala pohjaan. Lisää keittoon paloiteltu
juusto edelleen sekoittaen, kunnes juusto on sulanut. Mausta keitto suolalla ja muskottipähkinällä.
Tarjoile lohkottujen kananmunien kera.

Munaruoat
Täytetty munakas
2 luomumunaa
2 rkl kermaa
1/2 tl suolaa
voita tai oliiviöljyä paistamiseen
Täytteet
juustoraastetta
savulohta
valkosipulia
Riko munat kulhoon ja riko niiden rakenne haarukalla. Sekoita joukkoon kerma ja suola. Sulata
rasva pannulla ja kaada munaseos kuumalle pannulle. Munakas on valmis, kun sen pohja on
paistunut kullanruskeaksi ja pinta hyytynyt. Levitä täyte munakkaan päälle ja taita kaksin kerroin.
Tarjoile lehtisalaatin kera.

Meksikolainen munakas (1 annos)
2 tuoretta luomumunaa
2 rkl kuohukermaa tai vettä
½ tl hienoa merisuolaa
1 rkl oliiviöljyä
Täyte:
2 pihvitomaattia kuutioina
1 keltasipuli silputtuna
ruohosipulia silputtuna
korianterilehtiä silputtuna
1 tl suolaa
1 rkl oliiviöljyä
tuoreita tai säilöttyjä jalapenopippureita hienonnettuina tai tabascoa
Kuumenna oliiviöljy paistinpannussa, kuullota ensin keltasipulisilppu, lisää tomaattikuutiot ja anna
niiden kypsyä ennen kuin lisäät suolan ja jalapenot tai maustat tabascolla. Tarkista maku, lisää
ruohosipuli ja korianterilehdet ja kaada seos kulhoon. Sekoita munat, kuohukerma ja suola
kevyesti haarukalla vatkaten. Kuumenna oliiviöljy paistinpannussa, kaada munakasseos pannuun
ja sekoita hiukan haarukalla. Kun munakas on hiukan hyytynyt, kaada täyte sen pinnalle ja anna
munakkaan kypsyä miedolla lämmöllä. Taita munakas kaksin kerroin ja valuta tarjoilulautaselle.
Tarjoa lämpimänä.
Munakokkeli (1 annos)
2 luomumunaa
1⁄2 tl suolaa
1tl voita paistamiseen
(silputtua ruohosipulia)
Sulata voi paksupohjaisessa kasarissa. Vatkaa munia kevyesti kulhossa ja halutessasi lisää
seokseen ruohosipulisilppua. Mausta seos suolalla ja kaada kasariin. Anna munien hyytyä
miedolla lämmöllä ja kerää hyytynyt munakokkeli lämpimään kulhoon. Tarjoa heti.

Lisukkeet ja salaatit
Tomaattisalsa (2 annosta)
6 tomaattia pilkottuina
1 keltasipuli
2-3 valkosipulinkynttä
1 tl mustapippuria
1 tl cayannepippuria
1 rkl chilipippuria
2 rkl korianterinlehtiä
1 dl sitruunamehua
Sekoita kaikki ainekset ja anna maustua 15-30 min. Tarjoa lihan, kalan tai kanan kera.

Feta-mozzarellasalaatti (1 annos)
jäävuorisalaattia
tomaattia
kurkkua
oliiveja
fetakuutioita
mozzarellaa
oliiviöljyä
balsamiviinietikkaa
tuoreita yrttejä (esim. korianteria, sitruunamelissaa, kirveliä)
Sekoita kaikki ainekset ja tarjoile heti.
Kananpoikasalaatti (1 annos)
erilaisia salaatteja
tuoretta tai aurinkokuivattua tomaattia
kurkkua
kypsää kananpoikaa
tuoreita yrttejä (basilikaa, korianteria, sitruunamelissaa, ruohosipulia)
kylmäpuristettua oliiviöljyä
balsamiviinietikkaa
Aseta salaattiainekset kerroksittain, kaada päälle loraus kylmäpuristettua oliiviöljyä ja
balsamiviinietikkaa. Anna maustua viileässä ennen tarjoilua.
Savukalasalaatti
sikurisalaattia tai jotain muuta tukevalehtistä salaattia
tomaattia kuutioina
kurkkua viipaleina
vihreitä oliiveja
savukalaa
tilliä hienonnettuna
ruohosipulia hienonnettuna
Aseta salaattiainekset lautaselle kerroksittain, kaada päälle loraus
kylmäpuristettua oliiviöljyä ja
balsamiviinietikkaa. Anna maustua 1-2 tuntia kylmässä ennen tarjoilua.
Paistisalaatti (1 annos)
erilaisia salaatteja
150g kypsää naudanpaistia suikaleina
majoneesia tai salaatinkastiketta
Sekoita paistisuikaleet ja salaatinlehdet, kaada päälle kastike. Anna salaatin vetäytyä kylmässä
ennen tarjoilua.

Värikkäät uunijuurekset (2 annosta)
2 porkkanaa 1 cm paloina
2 punajuurta ohuina viipaleina
½ pientä lanttua kuutioituna
2 keltasipulia lohkoina
ripaus hienoa merisuolaa
ripaus mustapippuria
Levitä kasvikset leivinpaperille leivinpellille tai voilla voidellulle uunipannulle, ripottele päälle hiukan
suolaa ja mustapippuria. Kypsennä 225-asteisessa uunissa, kasvispalojen koosta riippuen 25-35
minuuttia. Tarjoa karjalanpaistin lisukkeena tai sellaisenaan voisulan tai juustoraasteen kera.
Värikäs salaatti
erilaisia vihreitä salaatteja
avokadoa
tomaattia
kurkkua
varsiselleriä
paprikaa
vihreitä oliiveja
basilikaa
pinaattia
korianteria
nokkosta
MCT-öljyä
Pilko ja sekoita kasvikset, aseta ne salaatinlehtien päälle ja pirskottele päälle MCT-öljyä.
Länsirannikon salaatti (1 annos)
4 lehtisalaatin lehteä
jäävuorisalaattia ohuina suikaleina
100g katkarapuja
5-6 säilöttyä simpukkaa
½ dl vihreitä herneitä
4-5 herkkusientä ohuina viipaleina
1 tomaatti
tuoretta tilliä
tuoretta korianteria
2 rkl kylmäpuristettua oliiviöljyä
1 rkl balsamiviinietikkaa
ripaus suolaa
ripaus valko- tai mustapippuria
Vuoraa salaattikulho lehtisalaatin lehdillä. Sekoita öljy ja etikka kastikkeeksi. Sekoita puolet
kastikkeesta jäävuorisalaatin suikaleisiin ja kaada suikaleet kulhoon. Sekoita loppu kastike muihin
salaattiaineksiin, mausta suolalla ja pippurilla sekä tarkista maku. Nostele seos salaatin päälle
keoksi ja anna vetäytyä viileässä noin 15 minuuttia ennen tarjoilua.

Välipalat
Siemenleipä
2 rkl psylliumia
3 dl vettä
200 g murskattuja makadamia- ja cashewpähkinöitä
1 dl kuivattuja karpaloita
100 g seesaminsiemeniä
100 g auringonkukansiemeniä
100 g pellavansiemeniä
0,5 dl makadamiaöljyä
1,5 tl ruususuolaa
Liota psylliumia vähintään viisi minuuttia vedessä. Murskaa pähkinät monitoimikoneessa. Sekoita
pähkinäsekoitus, karpalot, seesaminsiemenet, auringonkukansiemenet, pellavansiemenet,
makadamiaöljy ja suola. Lisää joukkoon psyllium. Voitele leipävuoka makdamiaöljyllä ja laita
taikina vuokaan. Paista 180 asteessa noin 60 minuuttia.
Siemenräiskäleet
3 kananmunaa
1 dl mantelijauhoa
1⁄2 dl kookosjauhoa
50 g sipulirouhetta
1 rkl liotettuja chia-siemeniä
1 rkl seesamin siemeniä
1 tl ruususuolaa
1 rkl mustapippurirouhetta
Riko munat kulhoon ja riko niiden rakenne haarukalla. Lisää loput ainekset ja sekoita. Kuumenna
pannu ja kaada pannulle ohut kerros räiskäletaikinaa. Paista kookosöljyssä, kunnes pinta ei enää
kiillä, käännä ja
paista toinenkin puoli.
Banaaniletut
1 iso tai 2 pientä banaania
2 kananmunaa
1 dl kaurahiutaleita
1 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria, kanelia tai hunajaa
Sekoita ainekset tehosekoittimessa sileäksi taikinaksi. Paista voissa tai kookosöljyssä. Nauti
marjojen kanssa.

Vihersmoothie
2 dl vettä
1 tl viherjauhetta
1 avokado
1/3 kurkkua
1 tomaatti
1 rkl MCT-öljy
kourallinen persiljaa
kourallinen korianteria
1/8 tl ruususuolaa
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.
Marja-hedelmäsmoothie
2 dl vettä
½ banaani
1 rkl kookosöljyä
100 g mustikoita
1 avokado
½ appelsiini
½ tl hunajaa
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.
Hedelmä-vihersmoothie
2 dl vettä
kourallinen pinaattia
½ banaani
½ omena
kourallinen rucolaa
1 rkl oliiviöljyä
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.
Raikas vadelmasmoothie
150-200 g vadelmia
1-2 kiiviä
1 avokado
kourallinen lehtikaalia
1 rkl sitruunamehua
1 dl vettä tai mantelimaitoa
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.

Mokkapala smoothie
kupillinen kylmää kahvia
1 banaani (pakastettu)
1 rkl liotettuja chia-siemeniä
¾ dl suklaaheraa
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.
Suklainen smoothie
2 rkl cashew-pähkinöitä
1 banaani
4 rkl tummaa kaakaojauhetta
1 tl hunajaa
½ dl vettä tai mantelimaitoa
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.
Pinaatti-omenasmoothie
1 vihreä omena
20g pinaattia
½ avokado
20 g minttua
1 limen mehu ja hedelmäliha
1 dl vettä
1/8 tl ruususuolaa
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.
Monsterismoothie/-sorbetti
150 g (pakaste)pinaattia
1 banaani
1 rkl pellavansiemeniä
½-1 dl riisimaitoa
½-1 dl jääkylmää vettä
3 jääpalaa
Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi.

Smoothie baari
Koosta lempismoothiesi valitsemalla jokaisesta kohdasta ainakin yksi herkku. Laita ainekset
tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi. Nauti!
1. Valitse suosikkisi!
mansikka, omena, banaani, mustikka, mango, ananas, passionhedelmä, päärynä, minttu,
omena, porkkana, vadelma
2. Jotain vihreää!
lehtikaali, pinaatti, persilja, kurkku, lehtisalaatti,
3. Ota ainakin yksi piristämään ja raikastamaan!
puolukka, inkivääri, chili, tyrni, sitruuna, appelsiini, lime, karpalo,
4. Jotain erikoisempaa twistiä!
chia, maca, raakakaakao, heraproteiini, kaurahiutale, hunaja, vanilja, goji-marja,
hamppuproteiini, riisiproteiini, lakritsijauhe
5. Loraus rasvaa kuuluu asiaan!
mct-öljy, avokado, oliiviöljy
6. Pohjana kaikelle hyvälle!
jogurtti, kookosvesi, vesi, kookosmaito, kauramaito, mantelimaito, riisimaito, maito

