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Mikä	  on	  vegaani?	  
Vegaani	  on	  henkilö,	  joka	  ei	  syö	  mitään	  eläinkunnasta	  peräisin	  olevia	  tuo>eita,	  kuten	  lihaa,	  kalaa,	  
kananmunia	  tai	  maitotuo>eita	  ja	  niiden	  johdannaisia.	  Vegaani	  ei	  myöskään	  käytä	  eläinperäisiä	  
vaa>eita,	  kuten	  nahkaa	  ja	  villaa.	  Vegaanit	  eivät	  ole	  @e>yä	  yhtenäistä	  massaa,	  joilla	  olisi	  
väl>ämä>ä	  sama	  maailmankuva,	  vaan	  he	  ovat	  mitä	  erilaisempia	  yksilöitä	  jotka	  kaikki	  ovat	  syystä	  
tai	  toisesta	  ryhtyneet	  vegaaniksi.	  
Eläinten	  hyväksikäy>öön	  lii>yvät	  eeBset	  ongelmat,	  ovat	  todennäköises@	  yksi	  suurin	  syy	  
vegaaniksi	  ryhtymiseen.	  Ekologiset	  syyt	  tulevat	  kakkosena	  ja	  vegaanius	  valitaan	  tänä	  päivänä	  yhä	  
useammin	  myös	  terveydellisistä	  syistä.	  Myös	  uskonnolliset	  ja	  henkiset	  syyt	  voivat	  olla	  
vegaaniuden	  takana.	  
Vegaanit	  syövät	  kaikkia	  kasviksia,	  eli	  vihanneksia,	  palkokasveja,hedelmiä,	  marjoja,	  pähkinöitä,	  
sieniä	  ja	  viljatuo>eita.	  
Fennovegaaniksi	  kutsutaan	  henkilöä,	  joka	  pyrkii	  kulu>amaan	  vain	  lähialueella	  tuote>uja	  
tuo>eita.	  Tällöin	  Suomessa	  asuva	  vegaani	  käy>ää	  lähinnä	  vain	  ko@maisia	  tuo>eita.	  
Nykyään	  on	  erilaisia	  kasvisruokavaliosuuntauksia,	  jotka	  eivät	  noudata	  ehdotonta	  vegaanista	  
linjaa,	  mu>a	  perustuvat	  kasvisruoan	  lisäämiseen	  ruokavaliossa.	  Mm.	  Whole	  food,	  plant	  based	  
diet	  on	  suosi>u,	  mu>a	  vegaaniruokavaliota	  sallivampi	  suuntaus.	  	  
Maailmalla	  on	  suosiossa	  myös	  raakavegaaniruokavalio,	  jossa	  mitään	  raaka-‐	  aineita	  ei	  kypsennetä	  
yli	  40	  asteen.	  Tämänkaltainen	  ruokavalio	  vaa@i	  kuitenkin	  suunni>elua,	  sillä	  se	  sulkee	  pois	  mm.	  
erilaiset	  kypsennetyt	  proteiininlähteet.	  
	  



Vegaanius	  ravitsemuksellises@	  
Oikein	  kooste>u	  kasvisruokavalio	  edistää	  ja	  ylläpitää	  tervey>ä	  ja	  sopii	  lähes	  kaikille.	  Terveellinen	  
vegaaniruokavalio	  sisältää	  monipuolises@	  täysjyväviljoja,	  palkokasveja,	  pähkinöitä,	  siemeniä,	  
hedelmiä,	  marjoja	  ja	  vihanneksia.	  
Monipuolinen	  vegaaniruokavalio	  sisältää	  runsaas@	  vitamiineja,	  kivennäisaineita,	  an@oksidan>eja	  
ja	  fytokemikaaleja.	  
Fytokemikaalit	  ovat	  kasveissa	  esiintyviä	  ainutlaatuisia	  yhdisteitä,	  jotka	  toimivat	  kasvin	  
luonnillisena	  puolustusjärjestelmänä.	  Fytokemikaaleilla	  on	  sairauksia	  ehkäiseviä	  ominaisuuksia,	  
kuten	  syöpää,	  sydän-‐	  ja	  verisuonitauteja	  vastaan.	  Tämä	  seli>yy	  kasvien	  an@oksida@ivisilla	  
vaikutuksilla.	  
An@oksidan>eja	  ovat	  mm.	  
•  Fenoliyhdisteet,	  esim.	  Kurkuma,	  vihreä	  tee,	  marjat.	  Fenoliyhdisteet	  ehkäisevät	  tulehdusta	  ja	  

mm.	  syöpää.	  
•  Flavonoidit,	  hidastavat	  vanhenemista.	  Esim.	  Hedelmät,	  marjat,	  punaviini,	  maustekasvit	  ja	  

yr@t.	  
•  Karotenoidit.	  Esim.	  Lykopeeni	  saa>aa	  suojata	  silmänpohjanrappeumalta.	  Karotenoideja	  on	  

kaikissa	  värikkäissä	  vihanneksissa.	  
•  Kasviestrogeenit	  saa>avat	  pienentää	  esim.	  Rintasyöpäriskiä	  ja	  au>aa	  vaihdevuosiongelmissa.	  
•  Saponiinit	  sitovat	  kolesterolia	  ja	  myrkyllisiä	  kemikaaleja	  ruoansulatuskanavassa.	  Yr@t,	  kaura,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  soija,	  aloe	  vera,	  peruna,	  ta>ari,	  parsa	  ja	  avokado.	  

	  
	  



Vegaanius	  on	  terveellinen	  vaihtoehto	  
Korkea	  eläintuo>eiden	  käy>ö	  yhdistetään	  moniin	  elintasosairauksiin,	  mm.	  syöpiin,	  sydän-‐	  ja	  
verisuonitauteihin	  ja	  tyypin	  2	  diabetekseen.	  	  
Vegaaniruoassa	  on	  vähemmän	  tyydy>yny>ä	  rasvaa	  kuin	  sekaruoassa,	  sen	  sijaan	  siinä	  on	  
runsaas@	  ns.	  Pehmeitä	  rasvoja	  eli	  tyydy>ymä>ömiä	  ja	  monityydy>ymä>ömiä	  rasvoja.	  
Eläinproteiinia	  ja	  kolesterolia	  vegaaniruoassa	  ei	  ole	  lainkaan.	  
Veren	  kolesterolipitoisuus	  ja	  verenpaine	  on	  havai>u	  olevan	  vegaaneilla	  alhaisempi.	  
Kasvissyöjillä	  onkin	  tode>u	  olevat	  alhaisempi	  riski	  sairastua	  2	  tyypin	  diabetekseen,	  eturauhas-‐	  ja	  
suolistosyöpiin,	  lisäksi	  heillä	  on	  pienempi	  sydänkuolleisuusriski	  ja	  pidempi	  eliniän	  odote.	  
	  
Täysipainoisesta	  kasvisruoasta	  saa	  ravitsemussuositusten	  mukaises@	  :	  
•  Hyviä	  hiilihydraa>eja	  
•  Kuituja	  	  
•  Pehmeitä	  rasvoja	  
•  Kivennäisaineita,	  kuten	  kalsiumia,	  rautaa	  (	  saa>aa	  olla	  tarve>a	  lisäraudalle	  ),	  magnesiumia,	  

seleeniä	  ja	  jodia.	  
•  Proteiinia.	  



Vegaanin	  lisäravinteet	  
Oikein	  kooste>u	  ja	  monipuolinen	  vegaaniruokavalio	  sisältää	  kaikkia	  ihmisen	  tarvitsemia	  
ravintoaineita,	  lukuuno>ama>a	  B	  12-‐	  vitamiinia	  ja	  Suomen	  oloissa	  D-‐	  vitamiinia.	  Joidenkin	  
ravintoaineiden	  saan@in	  on	  kiinnite>ävä	  huomiota	  ja	  niitä	  saa>aa	  esiintyä	  vain	  muutamissa	  
ruoka-‐	  aineissa	  tai	  niiden	  rii>ävän	  saannin	  turvaamiseksi	  on	  nähtävä	  hieman	  vaivaa.	  
	  
B	  12-‐	  vitamiini:	  
•  Eli	  kobalamiini	  synte@soituu	  	  @e>yjen	  bakteerien	  toimesta	  eläimen	  ruoansulatuskanavassa,	  

josta	  se	  siirtyy	  eläimen	  kudoksiin.	  B	  12-‐	  vitamiinia	  esiintyy	  luontaises@	  runsaas@	  
eläinperäisissä	  raaka-‐	  aineissa.	  Myös	  joidenkin	  vegaaniruokavalion	  raaka-‐	  aineiden	  on	  
tutki>u	  sisältävän	  B	  12-‐	  vitamiinia,	  kuten	  merilevät,	  sienet	  ja	  ravintohiiva.	  

•  B	  12-‐	  vitamiinin	  puutos	  saa>aa	  näkyä	  vasta	  pitkän	  ajan	  kulu>ua	  ja	  selkeitä	  oireita	  todeta	  
vasta	  vuosien	  rii>ämä>ömän	  saannin	  jälkeen.	  

•  B-‐	  12-‐	  vitamiinin	  puutosoireita	  ovat	  anemia	  (	  saa>aa	  lii>yä	  myös	  raudanpuutokseen	  ),	  
hermosto-‐	  oireet,	  muis@oireet,	  lihasheikkous,	  lihasten	  puutuminen	  ja	  pistely.	  Pitkäaikainen	  
puutos	  voi	  aiheu>aa	  pysyviä	  vaurioita.	  

Vegaanit	  saavat	  yleensä	  B	  12-‐	  vitamiinin	  lisäravinteena,	  mu>a	  nykyään	  sitä	  lisätään	  myös	  
kasvimaitoihin	  ja	  jogur>eihin.	  Tärkeää	  on	  e>ä	  vitamiinia	  otetaankin	  säännöllises@	  ja	  rii>äväs@.	  
Lähde:	  Vegaanilii>o	  
	  





Menu	  
•  Thai-‐	  salaaB	  
•  Couscous-‐	  salaaB	  
•  Raw	  Muhammara-‐	  dippi	  
•  Kurpitsa-‐	  maa-‐ar@sokkakei>o	  
•  Seitania	  ja	  luumuja	  
•  PinaaBpihvit	  mangosalsan	  kera	  
•  Lime-‐	  bataaBranskikset	  
•  Satumainen	  Puutarhurin	  piiras	  
•  Vadelmaiset	  browniet+	  Kaurakermavaahto	  
•  Kookospannukakku	  



Työjako	  

•  Thai-‐	  salaaB	  +	  Vadelmaiset	  browniet	  3	  hlö	  
•  Couscous-‐	  salaaB	  +	  Muhammara	  dippi	  2	  hlö	  
•  Kurpitsa-‐	  maa-‐ar@sokkakei>o	  2	  hlö	  
•  PinaaBpihvit	  mangosalsan	  kera	  2	  hlö	  
•  Seitania	  ja	  luumuja	  +	  bataaBranskikset	  2	  hlö	  
•  Kookospannukakku	  1	  hlö	  



Thai-‐	  salaaB	  
THAI-‐	  SALAATTI	  	  
	  
SalaaBin:	  
	  
1	  isokurkku	  
1⁄2	  keräkaali	  
1	  punainen	  paprika	  
2	  porkkanaa	  
2	  dl	  mung-‐papujenituja	  
2	  dl	  herneitä	  (voit	  käy>ää	  myös	  Pakasteherneitä	  )	  
1	  rasia	  tuoreita	  herkkusieniä	  
	  Pari	  var>a	  kevätsipulia	  	  
1	  pieni	  chili	  pilko>una	  
½	  dl	  tuore>a	  korianteria	  pilko>una	  
	  
Kas@ke:	  
6	  aurinkokuiva>ua	  tomaaBa	  
8	  tuore>a	  taatelia	  kivet	  poiste>una	  	  
1	  cm	  pätkä	  tuore>a	  inkivääriä	  
1-‐2	  	  valkosipulin	  kynsi	  
2	  rkl	  luomusoijakas@ke>a	  tai	  tamarisoijaa	  
3	  rkl	  seesamin	  siemeniä	  
ripaus	  chilijauhe>a	  (	  veitsen	  kärjellinen	  )	  
1	  tl	  paprikajauhe>a	  
n.	  1,5	  dl	  ve>ä	  	  

Jos	  sinulla	  on	  spiraalikeikkuri,	  voit	  ajaa	  kurkun	  ja	  
porkkanat	  sillä	  spiraaleiksi,	  muutoin	  leikkaa	  ne	  
pitki>äin	  ohuiksi	  suikaleiksi.	  Suikaloi	  myös	  kaali,	  
paprika	  ja	  kevätsipuli.	  Leikkaa	  herkkusienet	  ohuiksi	  
viipaleiksi.	  Sekoita	  salaaB	  ainekset	  keskenään.	  	  
	  
Valmista	  kas@ke	  sekoi>amalla	  ainekset	  
tehosekoiBmessa	  tai	  sauvasekoiBmella	  sameBseksi	  
kas@kkeeksi.	  Kaada	  kas@ke	  salaa@n	  joukkoon	  ja	  jätä	  
marinoitumaan	  n.	  1/2	  tunniksi.	  Ripo>ele	  päälle	  vielä	  
seesaminsiemeniä	  ja	  mung-‐pavun	  ituja.	  	  
	  



Couscous-‐	  salaaB	  
2-‐	  3	  dl	  ve>ä	  
2	  dl	  täysjyväcouscousia	  
3	  tomaaBa	  pilko>una	  
Puolikas	  kurkku	  pilko>una	  
3	  dl	  säilö>yjä	  kikherneitä	  
½	  dl	  kapriksia	  
	  
1	  sitruunan	  mehu	  
½	  dl	  oliiviöljyä	  
1	  tl	  suolaa	  
½	  tl	  mustapippuria	  
½	  dl	  tuore>a	  leh@persiljaa	  pilko>una	  
½	  dl	  tuore>a	  basilikaa	  pilko>una	  
	  
	  

Huuhtele	  kuiva	  couscous	  ensin	  hyvin	  siivilässä.	  
Kiehauta	  vesi	  ja	  lisää	  joukkoon	  couscous.	  Anna	  
kiehua	  muutama	  minuuB	  ja	  käännä	  si>en	  
lämpö	  nollille.	  Anna	  couscusin	  turvota	  niin	  
e>ä	  vesi	  on	  imeytynyt	  täysin.	  
	  
Tee	  sillä	  välin	  kas@ke	  sekoi>amalla	  vispilällä	  
sitruunanmehu,	  oliiviöljy,	  suola,	  pippuri	  ja	  
tuoreista,	  pilkotuista	  yrteistä.	  
	  
Yhdistä	  couscous,	  tomaa@t,	  kurkku,	  
kikherneet,	  kaprikset	  ja	  kas@ke.	  Salaa@n	  
kanna>aa	  antaa	  vetäytyä	  hetki,	  jo>a	  maut	  
imeytyvät	  couscousiin.	  



Raw	  Muhammara-‐	  dippi	  
3	  punaista	  paprikaa	  karkeas@	  pilko>una	  
2,5	  dl	  saksanpähkinöitä	  (	  liota	  väh.	  Muutama	  
tun@,	  huuhtele	  )	  
1	  valkosipulin	  kynsi	  murska>una	  
2	  rkl	  ravintohiivahiutaleita	  
1	  tl	  suolaa	  
½	  sitruunan	  mehu	  
1	  tl	  tummaa	  ruokosokeria	  tai	  agavesiirappia	  
Ripaus	  chilijauhe>a	  (	  veitsenkärjellinen	  )	  
½	  tl	  jeeraa	  eli	  juustokuminan	  siemeniä	  
	  

Sekoita	  kaikki	  ainekset	  tehosekoiBmessa	  
tasaiseksi.	  Tarjoa	  couscous-‐	  salaa@n	  kera	  tai	  
dippivihannesten	  kanssa.	  



Kurpitsa	  -‐maa-‐	  ar@sokkakei>o	  
n.	  800	  g	  talvikurpitsaa,	  esim.	  Hokkaido-‐	  
kurpitsaa	  kuori>una	  ja	  pilko>una.	  
5	  kpl	  maa-‐	  ar@sokkaa	  kuori>una	  ja	  
paloiteltuna.	  
1	  litra	  ve>ä	  
1	  tl	  inkiväärijauhe>a	  
2	  tl	  suolaa	  
2	  tl	  kuiva>ua	  rakuunaa	  
2	  dl	  kauraruokakermaa	  tai	  soijakermaa	  
Kurpitsan	  siemeniä	  
	  

Käsi>ele	  ensin	  kurpitsat	  ja	  maa-‐	  ar@sokat.	  Voit	  
lai>aa	  kokonaisen	  kurpitsan	  1	  minuu@ksi	  
mikroon,	  jolloin	  sen	  kuori	  pehmenee	  hiukan.	  
Halkaise	  tämän	  jälkeen	  kurpitsa,	  koverra	  
siemenet	  ulos	  ja	  leikkaa	  tai	  kuori	  kurpitsan	  
kova	  kuoriosa	  pois	  ja	  paloi>ele	  kurpitsa	  
isohkoiksi	  kuu@oiksi.	  Punnitse	  jäljelle	  jäävä	  
osa.	  
Pese	  maa-‐	  ar@sokat	  huolellises@	  ja	  kuori	  ne.	  
Keitä	  kurpitsat	  ja	  maa-‐	  ar@sokat	  kypsiksi	  
vedessä	  yhdessä	  inkiväärijauheen	  ja	  suolan	  
kanssa.	  Kun	  kurpitsa	  ja	  maa-‐	  ar@sokka	  ovat	  
kypsiä,	  kaada	  suurin	  osa	  kei@nliemestä	  
kulhoon	  ja	  soseuta	  kurpitsat	  ja	  maa-‐	  ar@sokka	  
soseeksi.	  Lisää	  kei@nlientä,	  niin	  e>ä	  saat	  
paksuhkon	  keiton.	  Lisää	  kaura,-‐	  tai	  soijakerma	  
ja	  rakuuna.	  Tarkista	  maku	  ja	  lisää	  tarvi>aessa	  
suolaa.	  Kaada	  kei>o	  lautasille	  ja	  ripo>ele	  
päälle	  kurpitsan	  siemeniä.	  
	  



Seitania	  ja	  luumuja	  
2	  annosta	  seitania	  	  
8	  luumua	  
2	  sipulia	  
8	  dl	  kasvisilientä	  
2	  rkl	  soijakas@ke>a	  
2	  rkl	  oliiviöljyä	  
2	  tl	  luomu	  omenaviinie@kkaa	  
2	  rkl	  tomaaBpyre>ä	  
2	  tl	  sokeria	  
1	  tl	  chilirouhe>a	  
1	  tl	  mustapippuria	  
5	  täh@anista	  
1	  kanelitanko	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Leikkaa	  Seitan	  tarvi>aessa	  pienemmiksi	  
paloiksi.	  	  
Valmista	  kasvisliemi.	  	  
Leikkaa	  sipulit	  renkaiksi.	  	  
Poista	  luumuista	  kivet	  ja	  leikkaa	  luumut	  
puoliksi.	  	  
Sekoita	  kasvisliemen	  joukkoon	  soijakas@ke,	  
oliiviöljy,	  omenaviinie@kka,	  tomaaBpyre,	  
sokeri,	  chilirouhe	  ja	  mustapippuri.	  
	  
Laitan	  seitan-‐	  palat	  uunivuokaan	  ja	  ase>ele	  
päälle	  sipulirenkaat	  ja	  luumut.	  Kaada	  päälle	  
kasvisliemi	  ja	  ripo>ele	  päälle	  täh@anikset	  ja	  
kanelitanko.	  
Hauduta	  vuokaa	  175	  aste>a	  n.	  45	  min.	  Tarjoa	  
esim.	  Perunamuussin	  kera.	  
	  



Seitanin	  valmistaminen	  
Ohje:	  Chocochili	  

Seitantaikina:	  
	  
2,5	  dl	  gluteenijauhoja	  
1,25	  dl	  kikhernejauhoja	  
1	  tl	  savupaprikajauhe>a	  
2	  tl	  soijakas@ke>a	  
1,5	  dl	  ve>ä	  

	  
	  
	  
	  

Kei@nliemi:	  
	  
1,5	  l	  ve>ä	  
2	  kasvisliemikuu@ota	  
2	  rkl	  soijakas@ke>a	  
2	  rkl	  balsamico-‐	  e@kkaa	  
	  
	  

	  



Sekoita	  kuivat	  aineet	  yhteen	  kulhossa.	  



Yhdistä	  vesi	  ja	  soijakas@ke.	  Sekoita	  kuiviin	  aineisiin	  esim.	  Haarukalla.	  



Vaivaa	  taikinaa	  pöydällä	  kunnes	  siihen	  alkaa	  muodostua	  sitkoa.	  Jos	  taikina	  meinaa	  tar>ua	  
pöytään	  /	  alustaan	  kiinni,	  kastele	  kädet	  vedellä	  ja	  jatka	  vaivaamista.	  Muotoile	  taikina	  pötköksi	  ja	  

leikkaa	  viipaleiksi.	  Älä	  säilytä	  paloja	  päällekkäin	  e>eivät	  ne	  tartu	  toisiinsa	  kiinni.	  Kiehauta	  
kei@nliemi.	  



Painele	  seitanpaloja	  hieman	  li>eämmiksi,	  sillä	  ne	  turpoavat	  keite>äessä.	  Tipu>ele	  palat	  
yksitellen	  kiehuvaan	  liemeen.	  Keitä	  palasia	  noin	  puoli	  tun@a	  ja	  kaada	  liemi	  pois.	  Seitan	  on	  nyt	  

valmista	  marinoitavaksi.	  Seitan	  on	  kei>ämisen	  jälkeen	  valmista	  esim.	  Pannulla	  paistamiseksi.	  Sitä	  
on	  hyvä	  marinoida	  kuitenkin	  ensin	  esim.	  Yön	  yli,	  jo>a	  siihen	  saa	  makua.	  	  







PinaaBpihvit	  mangosalsan	  kera	  
200	  g	  tuore>a	  pinaaBa	  
50	  g	  vegaanista	  juustoa	  raaste>una	  
2	  rkl	  chia-‐hyytelöä	  
1	  rkl	  maizenaa	  
1	  valkosipulin	  kynsi	  murska>una	  	  
kookosöljyä	  paistamiseen	  	  
1	  tl	  muskoBpähkinää	  	  
1	  tl	  suolaa	  
½	  tl	  mustapippuria.	  	  
	  
Mangosalsa:	  
1	  iso,	  kuu@oitu	  mango	  
1	  punainen	  paprika	  kuu@oituna	  	  
2	  rkl	  hienonne>ua	  korianteria	  	  
2	  rkl	  sitruunan	  mehua	  	  
2	  rkl	  oliiviöljyä	  	  
suolaa,	  mustapippuria	  	  
	  

Valmista	  Chia-‐	  hyytelö:	  
Laita	  2rkl	  chian	  siemiä	  kuppiin,	  lisää	  joukkoon	  
ve>ä	  n.	  ½	  dl,	  e>ä	  siemenet	  pei>yvät.	  
Sekoi>ele	  siemeniä	  ja	  anna	  niiden	  turvota.	  
	  
Paista	  pinaaBa	  hetki	  pannulla	  niin	  e>ä	  se	  
pehmenee.	  Puristele	  kuivaksi.	  Pilko	  pinaaB	  
leikkuulaudalla	  hienoksi.	  Laita	  kulhoon	  
pinaaB,	  raaste>u	  juusto,chia-‐hyytelö,	  
maizena,	  hienonne>u	  valkosipuli	  ja	  mausteet.	  
Sekoita	  taikinaksi.	  	  
Paista	  pannulla	  pihvejä	  kookosöljyssä	  miedolla	  
lämmöllä,	  n.	  muutaman	  minuu@n	  ajan	  
molemmin	  puolin.	  
	  
Kuori	  ja	  leikkaa	  mango	  erilleen	  kivestä.	  Pilko	  
mango	  pieniksi	  kuu@oiksi,	  samoin	  paprika.	  	  
Sekoita	  kaikki	  mangosalsan	  ainekset	  kulhossa	  
ja	  tarjoile	  pinaaBpihvien	  kera.	  	  
	  



Lime	  -‐bataaBranskikset	  
3	  bataaBa	  yht.	  N.	  800	  g	  
1	  dl	  oliiviöljyä	  
2	  limen	  kuori	  raaste>una	  
1	  limen	  mehu	  
2	  rkl	  agavesiirappia	  
1-‐	  2	  tl	  suolaa	  
½	  mustapippuria	  
	  
	  
	  
	  

Sekoita	  yhteen	  marinadiksi	  oliiviöljy,	  
limenkuoriraaste,	  limenmehu,	  agavesiirappi,	  
suola	  ja	  pippuri.	  
	  
Kuori	  ja	  paloi>ele	  bataa@t	  ranskanperunaa	  
muistu>aviksi	  @kuiksi	  tai	  kapeahkoiksi	  
lohkoiksi.	  Sekoita	  bataaBen	  joukkoon	  
marinadi	  ja	  paista	  uunipellillä	  leivinpaperin	  
päällä	  200	  aste>a	  n.	  20	  min.	  
	  



Satumainen	  puutarhurinpiiras	  
Pohja:	  
2	  tl	  kuiva>ua	  rakuunaa	  
1	  rkl	  kuumaa	  ve>ä	  
150	  g	  vegaanista	  margariinia	  
50	  g	  vegaanista	  juustoa	  raaste>una	  	  
4	  dl	  vehnäjauhoja	  
1	  ½	  dl	  omenamehua	  	  
	  
Täyte:	  
2	  dl	  kaalisuikaleita	  
2	  dl	  purjorenkaita	  
2	  dl	  paprikasuikaleita	  
4	  dl	  porkkanaraaste>a	  
1-‐	  2	  tl	  suolaa	  
1	  tl	  sokeria	  
1	  tl	  valkosipulijauhe>a	  	  
1	  tl	  jauhe>ua	  valkopippuria	  
2	  tl	  oreganoa	  
1	  prk	  kaurakermaa	  
50	  g	  vegaanista	  juustoa	  raaste>una	  
Öljyä	  kasvisten	  paistamiseen.	  
	  
	  
	  

Sekoita	  kuiva>u	  rakuuna	  kuumaan	  vesi@lkkaan	  ja	  
anna	  maustua	  5	  min.	  Sekoita	  pehmeä	  margariini,	  
justoraaste	  ja	  jauhot	  murumaiseksi	  seokseksi.	  Lisää	  
rakuunavesi	  ja	  omenamehu.	  Sekoita	  taikina	  nopeas@	  
ja	  laita	  kylmään	  täy>een	  valmistuksen	  ajaksi.	  
	  
Pilko	  ensin	  kasvikset.	  Ota	  iso	  kaBla	  (	  mielellään	  
pinnoite>u	  )	  ja	  laita	  sen	  pohjalle	  muutama	  
ruokalusikka	  öljyä.	  Paista	  kasviksia	  öljyssä	  hetki	  niin	  
e>ä	  ne	  pehmenevät	  ja	  kaali	  muu>uu	  läpikuultavaksi.	  
Jos	  kasvikset	  meinaavat	  palaa	  pohjaan.	  lisää	  hieman	  
ve>ä.	  Mausta	  seos	  sokerilla,	  suolalla,	  
valkosipulijauheella,	  valkopippurilla	  ja	  oreganolla.	  
Sekoita	  joukkoon	  kaurakerma	  ja	  raaste>u	  juusto.	  
	  
Tapu>ele	  taikina	  isoon	  piirakkavuokaan	  tai	  
uunipellille	  leivinpaperin	  päälle.	  Kaada	  päälle	  
kasvistäyte.	  	  
Paista	  200	  asteessa	  n.	  40	  min.	  Tarjoa	  lämpimänä.	  



Vadelmaiset	  browniet	  
1	  dl	  kaakaojauhe>a	  
2,5	  dl	  vehnäjauhoja	  
2	  tl	  leivinjauhe>a	  
2	  tl	  vanilliinisokeria	  
¼	  tl	  suolaa	  	  
75	  g	  hasselpähkinärouhe>a	  
2	  banaania	  
2,5	  dl	  sokeria	  
2	  dl	  vegaanista	  margariinia	  sulate>una	  
100	  g	  vegaanista	  suklaarouhe>a	  
100	  g	  pakastevadelmia	  
	  

Sekoita	  keskenään	  kuivat	  aineet	  sokeria	  
lukuuno>ama>a.	  Sekoita	  banaani,	  sokeri	  ja	  
margariinisula	  sauvasekoiBmella	  tasaiseksi.	  
Lisää	  kuivat	  aineet	  margariiniseokseen	  ja	  
sekoita	  varovaises@	  tasaiseksi.	  
	  
Levitä	  taikinaleivinpaperilla	  vuora>uun	  
uunivuokaan	  (	  30	  x	  30	  cm	  ).	  Ripo>ele	  pinnalle	  
suklaa-‐	  ja	  pähkinärouheet,	  sekä	  vadelmat.	  
Paista	  uunin	  keskitasolla	  200	  asteessa	  noin	  20	  
minuuBa.	  Anna	  jäähtyä	  ja	  leikkaa	  neliöiksi.	  
	  
Tarjoa	  Kaurakermavaahdon	  kera.	  



Kookospannukakku	  
8	  dl	  kookosmaitoa	  
2	  dl	  ve>ä	  
1	  dl	  grahamjauhoja	  
5	  dl	  vehnäjauhoja	  
2	  tl	  leivinjauhe>a	  
1	  dl	  siirappia	  
½	  tl	  suolaa	  
50	  g	  vegaanista	  margariinia	  sulate>una	  
	  
	  

Laita	  uuni	  kuumenemaan	  200	  asteeseen.	  
Sekoita	  kaikki	  taikinan	  ainekset	  vispilällä	  
yhteen	  kulhossa.	  	  
Laita	  uunipellille	  leivinpaperi	  ja	  kaada	  taikina	  
pannulle.	  Paista	  pannukakkua	  uunin	  
keskitasolla	  n.	  40	  min.	  Ota	  pannukakku	  ulos	  
uunista	  ja	  anna	  jäähtyä	  ennen	  leikkaamista.	  
	  
Tarjoa	  vadelmahillon	  ja	  kaurakermavaahdon	  
kera.	  



Kuvia	  Vegaanikokkausta	  kursseilta	  












