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Hei, tässä on Muutos-valmennuksen tiivis reseptivihko, josta saat inspiraatiota

säästöliekin purkamiseen ja hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen. Tässä olemme

keskittyneet välipaloihin, joiden avulla usein on helpoin lisätä maltillisesti

päivittäistä ruokamäärää (jos se on tarpeen). 

 

Löydät tästä kirjasesta hyviä ideoita aamupaloihin, välipaloihin, lämpimiin ruokiin

ja jälkiruokiin. Tämä on ns. maistianen Muutos-valmennuksen tueksi tehdystä

reseptikirjasta.

 

 Reseptejä tärkeämpää on kuitenkin sisäistää mistä tasapainoinen ateria

koostuu, ja kuinka syödä sopivan kokoisia annoksia omiin tavoitteisiin nähden.

 

Seuraavat pari sivua käsittelevät tasapainoista ruokavaliota, jonka pohjalta

voit pyrkiä koostamaan ruokavaliosi jatkossa reseptien kanssa tai ilman.

 

Tavoitteita tukeva ateria on terveellinen, ravitseva, täyttävä, hyvänmakuinen

ja sellainen, mitä syöt mielelläsi. Se sisältää monipuolisesti eri raaka- ja

ravintoaineita, kuten vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita.

 

Muutos-ystävällinen ateria sisältää mm. laadukasta proteiinia, hyviä rasvoja,

värikkäitä kasviksia ja hyviä hiilihydraatteja.

 

Minkälainen olotila on ravitsevan aterian jälkeen? 

 

Syötyäsi ravitsevan aterian olotilasi on energinen ja elinvoimainen. Tällaiset

ruoat saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi sekä fyysisesti että henkisesti, näitä

aterioita voit syödä myös hitaasti, ja niiden syöminen on helppo jättää 80 %

täynnä -oloon. 

 

Olennaista on pyrkiä luomaan tapa syödä ja elää, jota voit toteuttaa

miellyttävästi loppuelämäsi ajan - ei vain lyhyen "elämäntapaprojektin" ajan.

 

Kaikkea hyvää, Tuomas, Tiia & Joakim

RUOKAVALION AVULLA KOHTI OMIA TAVOITTEITA



Varmista, että saat jokaisella aterialla:

1. Hyviä rasvoja

2. Proteiinia

3. Elävää ravintoa ja laadukkaita hiilihydraatteja

 

Hyviä rasvoja löytyy mm. kaloista, kalaöljystä, avokadosta, pähkinöistä ja

siemenistä (esim. pellavan-, hampun, ja chia-siemenet).

 

Proteiinia on kalassa, lihassa, kananmunissa, maitotuotteissa, pähkinöissä,

siemenissä ja tietyissä kasviksissa.

 

Elävä ravinto on tuoretta, prosessoimatonta ja kypsentämätöntä (välillä

kevyt höyrystäminen on hyväksi). Siihen kuuluvat marjat, hedelmät ja

vihannekset, varsinkin vihreät lehtevät salaatit ja idut.

 

Kasvisten lisäksi laadukkaita hiilihydraatin lähteitä ovat mm. bataatti ja

peruna, täysjyväviljat, kuten kvinoa, tumma- tai villiriisi, kaura, tattaritpavut

ja palkokasvit.

 

Muista siis kysyä jokaisella ateriallasi: Missä on hyvät rasvat? Missä

on proteiini? Missä on elävä ravinto ja laadukkaat hiilihydraatit?

 

Sen sijaan, että poistat ruokavaliostasi tiettyjä ruoka-aineita, keskity

lisäämään niitä terveellisiä. Isoin muutos tulee, kun alat lisätä hyviä ruokia,

jolloin vähitellen ne huonot ja turhat alkavat jäädä pois. 

 

Loppujen lopuksi tässä kirjassa esitellyt reseptit ovat vain esimerkkejä,

noudattamalla pääperiaatteita voit luoda ja soveltaa näitä oppeja mihin

tahansa ruokaohjeisiin.

- OHJEET MUUTOS-YSTÄVÄLLISEN ATERIAN KOKOAMISEEN-



Proteiini: Sopiva määrä proteiinia yhdelle

aterialle on 15–40 grammaa. Yleisesti naisilla

lähtökohta on yhden kämmenen verran kun taas

miehillä lähempänä kahta kämmentä.

 

 

 

 

 

Kasvikset: Yksi annos marjoja on noin 0,5

desiä eli määrä, kuinka paljon marjoja mahtuu

kämmenellesi. Kasviksia voi syödä hiukan

enemmän. Sopiva määrä on nyrkillinen eli noin

1-2 desilitraa per annos. Naisilla lähtökohtana

yksi nyrkki, miehillä kaksi.

 

 

 

Hiilihydraatit: Noin avoimen kourallisen

kokoinen määrä aterialla naisille (20-30 g),

noin kaksi kourallista miehillä (40-60 g).

 

 

 

 

 

 

Rasvat: Naisilla noin peukalon kokoinen määrä

aterialla esim. avokado / pähkinät, tai

puolikkaan peukalon verran öljyä. Miehillä voi

tuplata.

 

 

 

- OHJEET SOPIVAN ANNOSKOON MÄÄRITTÄMISEEN-

 

Nämä ohjeet pätevät ruokavalioon, joka sisältää n. 3-4 ateriaan päivässä
(naisilla 1500 - 2000 kcal ja miehillä noin 2200 - 3000 kcal.)



 

Kasviksia reilusti kaikenlaisiin ruokiin: Kasviksia voi lisätä ja

“piilottaa” lähes jokaiseen ruokaan. Esimerkiksi porkkanaa ja

kesäkurpitsaa voi raastaa jauhelihakastikkeeseen, lisätä

makaronilaatikon joukkoon, lihamurekkeeseen, sämpylöihin jne. 

 

Kasviksista voi soseuttaa herkullisen keiton tai valmistaa

perinteisen siskonmakkarakeiton lisäämällä sekaan keittojuuresten

lisäksi vihreitä papuja, herneitä, parsakaalia jne. Riisin sekaan on

myös helppo lisätä erilaisia kasviksia. Perunamuussin voi korvata

osaksi (tai kokonaan) kasviksilla- ja juureksilla. Tähän tarkoitukseen

sopii hyvin bataatti, porkkana, kukkakaali ja parsakaali. 

 

Pakkaseen voi tehdä valmiiksi smoothie-annoksia, johon olet

pilkkonut valmiiksi hedelmiä, marjoja, vihreitä kasviksia kuten

pinaattia tai lehtikaalia. Sitten vaan kiireessä kaadat annospussin

blenderiin, ja haluamasi nesteen sekaan. Näin valmistuu käden

käänteessä smoothie. 

 

Kasviksia kannattaa syödä mahdollisimman monipuolisesti

joten kannattaa suosia sesonkikasviksia. Ne ovat yleensä

edullisempia ja maukkaampia!

- REILUSTI KASVIKSIA KAIKENLAISIIN RUOKIIN-



AAMIAISET
Usein päivä lähtee mukavasti käyntiin jos heti aamulla on valmis syömään hyvin. 

Silloin on todennäköisempää, että loppupäivän ruokailut menevät tavoitteiden

mukaisesti. 

 

Loppujen lopuksi aamiainen ei ole pakollinen. Joillekin aamulla ruoka ei maistu tai

saattaa esimerkiksi hyödyntää pätkäpaaston hyötyjä jättämällä aamupalan väliin.

Useimmille aamupala on kuitenkin hyvä osa säännöllistä ruokavaliota.

 

Näitä aamiaisreseptejä voi käyttää myös välipaloina.



RAAKA-AINEET

KATEGORIA: AAMIAINEN
ANNOKSET: 6-8
VALMISTUSAIKA: 30 MIN

OHJEET

 

RAAKA-AINEET

BATAATTIRIESKAT

RAAKA-AINEET

400g kypsennettyä bataattia

1 dl ruokakermaa tai maitoa valintasi

mukaan (kasvipohjaiset toimivat

myös erinomaisesti)

2 rkl miedon makuista öljyä 

3 dl kaurajauhoja tai mitä tahansa

muita jauhoja (kannattaa myös

rohkeasti sekoitella eri jauhoja

keskenään, niin saat käytettyä kaikki

pussin pohjat pois kaapista

pyörimästä)

1 tl psylliumia 

1 tl yrttisuolaa (lisää halutessasi myös

muita mausteita, kuten chiliä,

paprikajauhetta, yrttejä,

valkosipulijauhetta, jne.) 

Kuuteen rieskaan tarvitset: 

OHJEET

 Laita uuni lämpiämään 175 °C. 
 Muussaa (kypsennetty) bataatti
haarukalla ja sekoita joukkoon öljy ja
kerma/maito. 
 Sekoita erillisessä kulhossa keskenään
jauhot, psyllium ja mausteet. 
 Yhdistä jauhoseos bataattisoseeseen ja
sekoita hyvin. 
 Jaa taikina kuuteen osaan ja muotoile
niistä käsin kuusi rieskaa (noin 1cm:n
paksuisia) leivinpaperin päälle uunipellille. 
 Paista rieskoja uunissa noin 25-30
minuutin ajan tai kunnes ne ovat saaneet
hieman väriä ja tuntuvat kiinteiltä. 
 Anna rieskojen jäähtyä hieman ja nauti
ne suosikkilevitteesi kanssa.

Tee näin: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jäikö edelliseltä aterialta ylimääräisiä

kypsennettyjä bataatteja etkä tiedä mitä niille

tekisit? Tai perunoita tai vaikkapa porkkanoita? 

Näihin rieskoihin voit käyttää oikeastaan mitä

tahansa kypsennettyjä kasviksia ja niistä tulee

taatusti yhtä herkullisia joka kerta. Voit myös

hyvin käyttää perunamuusin jämät, mutta tässä

tapauksessa vähennä hieman kerman/maidon

määrää (mikäli muusi sisältää jo kermaa, voit

jättää sen pois ihan kokonaan). 

Vaihtelemalla vihanneksia ja mausteita saat

loihdittua rieskoja ihan jokaisen makuun etkä

pääse kyllästymään!



AAMUPALAMUFFINIT

RAAKA-AINEET

KATEGORIA: AAMIAINEN
ANNOKSET: 6-8
VALMISTUSAIKA: 30 MIN

OHJEET
1. Laita uuni lämpiämään 180 asteeseen.

2. Sekoita kaikki ainekset marjoja lukuun
ottamatta kulhossa hyvin sekaisin. Lisää tässä

kohdin pähkinät rouhittuina, suklaata, tms.,

mikäli niitä käytät. Taikina jää hyvin löysäksi,

joten älä huolestu!

3. Lusikoi taikinaa silikonisiin muffinivuokiin
tasaisesti, niin että jokaiseen niistä tulee

tasaisesti nestettä ja hiutaleita.

4. Lisää marjoja jokaisen muffinin päälle ja
paina niitä hieman syvemmälle lusikalla. Mikäli

käytät mansikoita, niin pilko niitä hieman

pienemmiksi.

5. Paista muffineita uunissa 20-25 minuutin
ajan (paistoaika saattaa vaihdella muffinien
koosta ja uunin tehoista riippuen!). Pidä niitä
siis koko ajan silmällä, jotta ne eivät pala!

6. Anna muffinien jäähtyä ennen kuin otat ne

pois muoteista.

Muffinit säilyvät tiiviiseen rasiaan suljettuina

jääkaapissa noin viikon ajan. Voit myös hyvin

pakastaa ne ja ottaa edellisenä iltana jääkaappiin

sulamaan valmiiksi seuraavaa aamua varten.

 

RAAKA-AINEET
2 dl/ 70g (gluteenittomia)

kaurahiutaleita (myös muut

puurohiutaleet käyvät oikein hyvin)

1 dl maitoa valintasi mukaan

2 munaa

½ tl leivinjauhetta

100g marjoja valintasi mukaan

(tuoreita tai pakastettuja)

2 rkl makeutusta (hunajaa,

vaahterasiirappia, agave-siirappia,

kookossokeria, Karppi-sokeria…)

1 tl vaniljauutetta tai –jauhetta



KVINOAPUURO

RAAKA-AINEET

2 – 2 ½ dl kaurahiutaleita (riippuu

siitä, miten paksusta puurosta

tykkäät)

1 ½ dl kvinoaa hyvin huuhdeltuna

1 litra vettä tai (kasvi)maitoa valintasi

mukaan

1 tl suolaa

½ tl kanelia & ¼ tl jauhettua

kardemummaa, mikäli haluat

puuroosi hieman lisämakua

KATEGORIA: AAMUPALA
ANNOKSET: 1
VALMISTUSAIKA: 25 MIN 

OHJEET
Laita kaurahiutaleet, huuhdeltu kvinoa,
suola ja neste (+mahdolliset lisämausteet)

kattilaan ja sekoita.                          

Kuumenna seos kiehumispisteeseen ja

laske sen jälkeen lämpötilaa. 

Anna hautua välillä sekoittaen, kunnes
puuro on kypsää. Aikaa tähän menee noin

15-20 minuuttia. Mikäli haluat syödä puurosi

paksumpana, nosta kansi pois kattilan päältä

ja anna puuron hautua vielä muutama

extraminuutti.

Jaa kvinoapuuro neljään kulhoon (tai
säästä osa myöhempää käyttöä varten) ja

ripottele pinnalle haluamasi lisukkeet.

1.

2.

3.

4.

Yli jäänyt puuro säilyy suljetussa astiassa

jääkaapissa muutaman päivän ajan. Lämmitä

puuro uudelleen joko kattilassa tai mikrossa

keskilämmöllä, aina välillä sekoittaen.

Lisää tarvittaessa hieman vettä.

 



TUOREPUURO,
PERUSOHJE

RAAKA-AINEET
1,5 dl kaurahiutaleita (tai muut

hiutaleet)

1 dl nestettä (maito tai kasviperäinen

maitojuoma)

1 dl kreikkalaista jogurttia tai jokin

kasviperäinen jogurtti

1 rkl chian siemeniä tai 1 rkl

pellavansiemeniä

ripaus suolaa

Maun mukaan marjoja, hedelmiä,

pähkinöitä/pähkinävoita tai mitä

ikinä keksit.  

Maustamiseen voit käyttää vaniljaa,

kanelia kardemummaa jne.

Makeuttamiseen käytä esim. hunajaa

tai vaahterasiirappia.

KATEGORIA: 
AAMIAINEN
ANNOKSET: 1
VALMISTUSAIKA: 10 MIN (+
TEKEYTYMINEN YÖN YLI)

OHJEET
1. Varaa puurolle kannellinen rasia. 

2. Sekoita kaurahiutaleet, jogurtti, neste,
chiasiemenet/pellavansiemnet ja mausteet
keskenään sekaisin lusikalla johonkin. 

3. Lisää mieleisiä lisukkeita perusohjeen
joukkoon. 

4. Anna tuorepuuron tekeytyä ennen
syömistä kylmässä vähintään parin tunnin
ajan tai yön yli.

Esimerkiksi murskattu banaani ja marjat ovat
tosi kiva yhdistelmä. Tai sitten pilkottu
omena tai päärynä kanelilla maustettuna.
Molempiin sopii kivasti pähkinät tai vaikkapa
maapähkinävoi tai mantelivoi. 

Jos haluaa suklaisen version, niin laita sekaan
1 rkl raakakaakao tai tummaa
sokeroimatonta kaakaojauhetta. 

Tiia
 



RASVANPOLTTO
SMOOTHIE

RAAKA-AINEET
1,5 dl vihreä tee (kylmä)

1 dl maustamatonta jogurttia, rahkaa

jne (maidoton vaihtoehto esim.

kaurajogurtti)

1 pieni banaani

⅓ avokado

2 dl mustikka (tai muita marjoja

oman maun mukaan)

2 dl lehtikaali

Tämä smoothie sopii niin kiireisiin

aamuihin kuin välipalaksi!

KATEGORIA: AAMUPALA
ANNOKSET: 1
VALMISTUSAIKA: 10 MIN 
(+ VIHREÄN TEEN JÄÄHTYMINEN)

OHJEET
1. Hauduta vihreä tee. Anna teepussin hautua
noin 1,5-2 minuuttia, riippuen kuinka
vahvasta mausta pidät. Teen pitää jäähtyä
kunnolla ennen kuin sitä voi käyttää
smoothien tekoon. Halutessasi voit
hauduttaa teen jo edellisenä iltana.

2. Lisää kaikki ainekset blenderiin ja blendaa
tasaiseksi smoothieksi. Jos smoothie on
makuusi liian paksua, voit aina lisätä vettä
(muuta nestettä) ja blendata lisää.

Vihreä tee sisältää paljon antioksidantteja.
Vihreässä teessä on kofeiinia, mutta tämän
lisäksi se sisältää katekiineja, jotka
tutkimusten mukaan kiihdyttävät
aineenvaihduntaa sekä tehostavat
rasvanpolttoa. 

Maustamaton jogurtti tuo smoothieen
proteiinia, joka pitää hyvin nälkää ja tukee
painonhallinnassa. Marjoilla on tutkitusti
suotuisa vaikutus aineenvaihduntaan ja
rasvanpolttoon. Avokado sisältää runsaasti
monityydyttymättömiä rasvahappoja, jotka
tehostavat aineenvaihduntaa. 

Lehtikaali on ravintopommi mutta se ei
kuitenkaan maistu smoothiessa. Lehtikaali
sisältää sekä kalsiumia että kuitua. Kuitu
kiihdyttää aineenvaihduntaa koska sen
sulattaminen laittaa meidän
ruoansulatusjärjestelmä työskentelemään
tehokkaammin. 

Tiia
 



RAAKA-AINEET
2,5 dl marjoja (esim. Mansikka,

mustaherukka, punaviinimarj ja

mustikka)

1 banaani

puolikas avokado (tai vaihtoehtoisesti

pellavan-, hampun- tai chian -

siemeniä)

3 kourallista pinaattia ja/tai lehtikaalia

1-2 sellerin vartta (jos et ole tottunut

makuun laita alkuun vain yksi.

Sellerin voi jättää myös pois)

3 rkl proteiinijauhetta (valinnainen tai

jotain muuta proteiinilähteitä)

2 dl nestettä esim. Kauramaitoa 1 dl

ja 1 dl kaurajogurttia

Hieman vettä (lisää varovasti ettei

tule liikaa.)

MARJA-VIHERSMOOTHIE
BOWL

KATEGORIA: AAMUPALA
ANNOKSET: 1-2
VALMISTUSAIKA: 10 MIN 

OHJEET
1. Laita kaikki aineet tehosekoittimeen ja
sekoita tasaiseksi. 

Tämä saa olla melko paksua, koska tarkoitus
syödä myslin kanssa kulhosta. Toki tästä voi
myös tehdä tavallisen smoothien. Silloin lisää
nestettä sen verran kun huomaat, että
smoothie on sopivan paksua sinun makuusi.

Tiia
 



L O U N A A T  J A
P Ä I V Ä L L I S E T

Nämä ravintorikkaat ruoat suositellaan syömään salaatin

tai kasvisten tai muun laadukkaan lisukkeen kera.

 

Saatat vähitellen huomata, että päivän myöhäisemmät

ateriat ovat pienempiä, kun alat syödä terveellisen

aamiaisen. Annoskoot ovat kuitenkin sinun omissa käsissä,

itsesi näännyttäminen ei ole ratkaisu. 

 

Muista syödä hitaasti, keskity maistamaan jokainen

suupala. Laske vaikka aterimet alas jokaisen suupalan

välissä. Vatsalla kestää n. 20 minuuttia lähettää

kylläisyyden tunne aivoihin, joten jos hotkit liian nopeasti,

saatat syödä enemmän kuin tarvitset. 

 

Rauhallinen ruokailu ja kunnolla pureskelu myös

auttavat ruoansulatusta, jolloin kehosi saa suuremman

hyödyn syömästäsi ruoasta.



 

SITRUUNAINEN LOHIKASTIKE
LINSSIPASTALLA

RAAKA-AINEET
1 sipuli 

1-2 tl kuivattua timjamia 

3-4 dl ruokakermaa tai kookoskermaa,

(tai kevytkermaa, mikäli se sopii

paremmin ruokavalioosi, myös kaikki

kasvipohjaiset käyvät) 

500 g lohifileetä 

1 sitruunan kuori ja mehu (pese

huolellisesti ja raasta vain kuoren

keltainen osa) 

suolaa maun mukaan 

mustapippuria muutama rouhaisu

myllystä 

tilkka öljyä

1 pussillinen (250g) punaista linssipastaa 

rucolaa tai sitruunamelissaa annoksen

viimeistelyyn

 parmesaanijuustoa

halutessasi: 

KATEGORIA: 
PÄIVÄLLINEN/LOUNAS
ANNOKSET: 4
VALMISTUSAIKA: 40 MIN 

OHJEET
Laita vesi kiehumaan kattilaan ja valmista
linssipasta pakkauksen ohjeen mukaan. 

Tee sillä välin kastike. Pilko sipuli pieneksi

ja kuullota se pehmeäksi tilkassa öljyä. 

Lisää pannulle timjami, sitruunan mehu ja

kuoriraaste sekä ruokakerma, kiehauta ja

hauduta hetki. 

Mausta suolalla ja mustapippurilla. 

Kuutioi nahaton lohifilee pieniksi kuutioiksi. 

Sekoita lohikuutiot kuumaan kastikkeeseen

ja anna kiehahtaa sen aikaa, että lohi kypsyy. 

Tarjoile keitetyn linssipastan kanssa. 

Lisää pinnalle rucolaa tai sitruunamelissaa

ennen tarjoilua ja raasta pinnalle vielä

tuoretta parmesaania niin halutessasi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tuosta ohjeessa käytetystä linssipastasta

muutama sananen: Voit ihan hyvin korvata tuon

punaisen linssipastan millä tahansa pastalla, joka

sopii omaan ruokavalioosi, mutta kannattaa

antaa sille kuitenkin mahdollisuus. 

Linssipasta on erittäin maukasta, monikäyttöistä

(voit käyttää sitä myös vaikkapa ihan

perusmakaroonilaatikkoon) ja proteiinipitoista

verrattuna siihen ihan normipastaan eikä se

aiheuta minkäänlaista turvonnutta tai

epämukavaa oloa jälkeen päin. 

Lämmin suositus siis, ehkä sinäkin jäät tähän

koukkuun! 



RAAKA-AINEET OHJEET

 

VOIMASALAATTI
KVINOASTA JA
PARSAKAALISTA

RAAKA-AINEET

2,5 dl kvinoa

1 parsakaali

1 punasipuli

0,5 dl kuorellisia manteleita

runsas kourallinen fetaa

3-4 rkl kuivattuja karpaloita 

1/2 kasvisliemi

0,5 dl oliiviöljyä

1/2 puolikas sitruunan mehu

1 rkl hunaja

1 tl dijon sinappi

suolaa ja pippuria maun mukaan

tuore lehtipersilja noin kourallinen tai

enemmän

Salaatti

Salaattikastike

KATEGORIA: 
PÄIVÄLLINEN / LOUNAS
ANNOKSET: 1-3
VALMISTUSAIKA: 20 MIN

OHJEET
1. Huuhtele kvinoa hyvin kuumalla vedellä, ja
tämän jälkeen laita se kiehuvaan veteen

puolikkaan kasvisliemen kanssa. 

2. Keitä kvinoa hiljalleen kypsäksi pakkauksen
ohjeiden mukaisesti ja anna jäähtyä. 

3. Paloittele parsakaalit pieniksi paloiksi, ja
laita ne hetkeksi höyrytyskattilaan. Ole

varovainen ettei parsakaaleista tule liian

pehmeitä, niiden kuuluu olla rapsakoita.

Halutessasi voit myös käyttää raakaa parsakaalia

eli silloin jätä hyörytysvaihe väliin. 

4. Pilko punasipuli pieneksi sekä mantelit

kannattaa myös viipaloida.

5. Kaada jäähtynyt kvinoa isoon
tarjoilukulhoon, heitä joukkoon parsakaalit,

feta, punasipuli, mantelit ja kuivatut karpalot. 

6. Sekoita raaka-aineet kunnolla keskenään.

7. Mittaa salaattikastikkeen nestemäiset
raaka-aineet kippoon. Lisää pilkottu persilja

joukkoon ja mausta suolalla sekä pippurilla. 

8. Lopuksi kaada salaattikastike salaatin
sekaan ja sekoita kunnolla.



OHJEET

 

RAAKA-AINEET

4 isoa munaa 

5 dl mitä tahansa maitoa, joka sopii

ruokavalioosi (sokeroimatonta) 

3 dl jauhoja valintasi mukaan,

esimerkiksi kaurajauhoja, ohrajauhoja,

ruisjauhoja, gluteenitonta jauhoseosta

(tai niiden sekoitusta) 

1tl suolaa

150g grillattua kanaa (tämän voi hyvin

korvata vaikkapa murustetulla fetalla,

paprikasuikaleilla ja kesäkurpitsalla) 

n. 200 g herkkusieniä siivutettuina 

1 sipuli 

1 ½ tl Provencen Mix -yrttiseosta 

½ tl yrttisuolaa 

ripaus mustapippuria

kymmenkunta kirsikkatomaattia 

hieman öljyä tai voita paistamiseen

Pohjataikina: 

Täyte: 

KATEGORIA: 
PÄIVÄLLINEN/LOUNAS
ANNOKSET: 4 
VALMISTUSAIKA: 40 MIN 

OHJEET
Laita uuni kuumenemaan 225 °C. 
Sekoita kaikki pohjataikinan ainekset
keskenään ja anna taikinan turvota noin 15

minuuttia. Valmistele tällä väliin täytteet.

(Tässä siis ohjeet tuohon kuvien pannariin,

mutta toimi samoilla ohjeilla, valitsitpa

täytteeksi sitten mitä tahansa.) 

Puhdista ja viipaloi/suikaloi sienet. 
Kuori ja hienonna sipuli. 
Paista sieniä ja sipuleita öljyssä tai voissa

pannulla muutaman minuutin ajan. Mausta

seos yrttimausteella, yrttisuolalla ja pippurilla. 

Kuutioi tomaatit pieniksi ja paloittele
kypsä kana. Sekoita tomaatti- ja

kanakuutiot sipuliseoksen joukkoon. 

Kaada taikina leivinpaperilla vuoratulle
uunipellille. 
Ripottele seos tasaisesti taikinan päälle

pellille. 

Paista pizzapannaria uunin keskitasolla
noin 25 minuuttia. Anna pannarin jäähtyä

hieman ennen kuin leikkaat siitä paloja. 

Tarjoile raikkaan salaatin kera ja säilytä

loput kannellisessa rasiassa jääkaapissa. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Maistuu myös erinomaisen hyvin kylmänä!

Alla olevasta ohjeesta tulee suht ohut pannari eli

jos tykkäät syödä pannarisi paksuna ja lisätä

siihen erityisen paljon täytteitä, niin suosittelen

tuplaamaan taikinan ja pidentämään hieman

sen myötä paistoaikaa. 

PIZZAPANNARI 
(A.K.A. SUOLAINEN PANNARI)



 

PAPU-BATAATTIPIHVIT

RAAKA-AINEET
2 dl kypsennettyä bataattia

(paistettua, höyrytettyä, keitettyä,

valmista sosetta…) 

3 dl valkoisia papuja, kypsennettyinä

ja valutettuina 

1 iso muna 

2 rkl psylliumia 

1 tl yrttisuolaa 

½ tl valkosipulijauhetta 

muutama rouhaisu mustapippuria

(jos pidät tulisesta/ maustetusta

ruuasta, lisää chiliä, Sriracha-

kastiketta, Tex-mex mausteseosta tai

mitä tahansa muuta

suosikkimaustettasi)

2-4 rkl seesamin siemeniä pihvien

päälle

KATEGORIA: 
PÄIVÄLLINEN/LOUNAS
ANNOKSET: 8-10 PIHVIÄ
VALMISTUSAIKA: 40 MIN 

OHJEET

Laita uuni lämpenemään 180 ° C. 
Kuori bataatti (voit tosiaan käyttää

bataattimuusia, jos sellaista on jäänyt esim.

edelliseltä aterialta) ja laita se paloina

kulhoon ja lisää kaikki loput ainekset. 

Muusaa ja sekoita kaikki karkeaksi
tahnaksi tai käytä sauvasekoitinta, mikäli

haluat hienojakoisempia pihvejä etkä halua

pihveihin purutuntumaa. 

Maista taikinaa ja mausta lisää, mikäli

tarvetta. Voit käyttää mitä tahansa mausteita

mielesi tekee! 

Muotoile taikinasta pihvejä
leivinpaperoidulle uunipellille ja ripottele

niiden päälle seesamin siemeniä. 

Paista pihvejä uunissa n. 20-30 minuuttia,
paistoaika riippuu pihvien paksuudesta. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tarjoile pihvit esimerkiksi raikkaan salaatin
tai villiriisin kanssa.

Nämä kasvispihvit ovat ihan pelastus, kun haluat

ujuttaa perheesi ruokavalioon enemmän papuja

sekä kasviksia ja kaiken lisäksi erittäin helppoja

valmistaa.

 Sekoita kaikki ainekset keskenään, mausta

lempparimausteillasi ja lykkää pelti uuniin.

Helppoa ja hyvää! Ja jos suunnitteilla on

hampparibileet, niin kannattaa ehdottomasti

kokeilla näitä pihvejä niiden perinteisten sijaan.



JÄLKIRUOAT
Elämäntapamuutoksesta huolimatta

jälkiruokia tai nautiskelua ei tarvitse

täysin hylätä. On mahdollista

panostaa laatuun, annoskokoon ja

vaihtaa tietyt asiat terveellisempiin

vaihtoehtoihin sen sijaan, että yrittää

loppuelämän olla ilman.

 

Tässä muutamia helppoja, terveellisiä

ja maukkaita jälkiruokareseptejä.



Korvaa valkoinen sokeri

 

Käytä makeuttamiseen luonnollisempia vaihtoehtoja kuten

taateleita, banaania, omenasosetta, kookossokeria, hunajaa,

agavesiirappia ja vaahterasiirappia.

 

Sokeria voi vähentää noin 25% ilman, että se vaikuttaisi makuun

mutta lisää silloin hieman nestettä. Myös mausteet kuten kaneli ja

vanilja tuovat makeutta paremmin esiin mutta muista aina käyttää

luonnollista vaniljaa. Käyttämällä myös marjoja ja hedelmiä saa

leivonnaisiin aitoja makuja.

 

Valitse parempia rasvoja leivontaan

 

Voin korvaaminen onnistuu esimerkiksi erilaisilla öljyillä (oliivi, rypsi,

manteli jne), avokadolla, omenasoseella, uunissa kypsennetyllä

soseutetulla punajuurella, rahkalla tai kreikkalaisella jogurtilla.

Voit esimerkiksi korvata puolet voista avokadolla, omenasoseella

tai kreikkalaisella jogurtilla.

 

Vaihda tai korvaa osa vehnäjauhoista muilla jauhoilla:

 

Kokeile vaikkapa kaurajauhoa, tummaa riisijauhoa, täysjyväjauhoa,

spelttijauhoa, mantelijauhoa, kookosjauhoa, kikhernejauhoa jne.

Jauhot voi jopa korvata mustapavuilla, ja ne sopivat loistavasti

esimerkiksi suklaakakun tai brownien valmistamiseen. Manteli- ja

kookosjauhojen käytössä kannattaa muistaa, että molemmat

vetävät puoleensa enemmän vettä joten nestettä tulee käyttää

hiukan enemmän.

- VINKKEJÄ TERVEELLISEMPÄÄN LEIVONTAAN-



 

PÄÄRYNÄINEN
KEIKAUSKAKKU

RAAKA-AINEET

2 keskikokoista, erittäin kypsää päärynää

kuorittuina ja pieniksi kuutioituina 

1 rkl kookosöljyä, sulatettuna 

1-2 rkl kookossokeria 

2 dl kikhernejauhoja 

1 ¾ dl riisijauhoja 

2 tl leivinjauhetta ripaus suolaa 

2 rkl kookosöljyä, sulatettuna

¾ d vaahtera-/ agave-/ kookos-/

taatelisiirappia (jos lopputuloksen ei

tarvitse olla vegaaninen, niin myös

hunaja käy) 

1 ¼ dl mantelimaitoa tai muuta sinun

makuusi sopivaa maitoa

 1 – 1 ½ tl vaniljauutetta 

Päälliseen tarvitset: 

Taikinaan tarvitset: 

Halutessasi lisää joko ½ -1 tl kanelia tai

kardemummaa pohja-ainesten sekaan.

OHJEET
Laita uuni lämpenemään 175C°. 
Vuoraa kakkuvuoka leivinpaperilla ja levitä

päärynäkuutiot tasaisesti vuoan pohjalle. Valuta

kookosöljy tasaisesti päärynäkuutioiden päälle

ja lopuksi ripottele kookossokeri kaiken pinnalle.

Laita vuoka sivuun odottamaan.  Tässä käytetty

suorakaiteenmallista irtopohjavuokaa 

Siivilöi jauhot leivontakulhoon ja lisää sekaan

leivinjauhe sekä suola. 

Sekoita toisessa kulhossa keskenään

kookosöljy, siirappi, mantelimaito ja vaniljauute.

Jos ainekset eivät halua sekoittua toisiinsa,

lämmitä seosta hieman ja sekoita uudestaan. 

Kaada nestemäinen seos jauhojen joukkoon
ja sekoita sähkövatkaimella tasaiseksi, jotta

taikinaan ei jää klimppejä. 

Kaada taikina vuokaan päärynöiden päälle ja

kopauta vuokaa muutaman kerran pöytää

vasten, jotta taikinaa valuu joka koloon. 

Laita vuoka uuniin keskitasolle ja paista noin
30-40 minuuttia tai kunnes keskelle

työnnettyyn hammastikkuun ei enää tartu

taikinaa. Paistoaika vaihtelee kakun paksuuden

mukaan, mutta ole tarkkana, ettet ylipaista ja

näin kuivata kakkua liikaa. 

Anna kakun jäähtyä hieman ennen kuin

kumoat sen pois vuoasta. 

Kippaa kakku pois leivinpaperin päälle
(kakkuritilälle) ja anna sen jäähtyä ja samalla

tekeytyä. 

Tarjoile kakku vaniljajäätelön tai -kastikkeen

kera. 

1.

2.

     (pituus 30cm). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kakku säilyy jääkaapissa hyvin suojattuna
muutaman päivän ajan.KATEGORIA: JÄLKIRUOKA

ANNOKSET: 5-6 
VALMISTUSAIKA: 50 MIN



SUKLAAMOUSSE

RAAKA-AINEET
2 banaania

1 avokadoa

½  dl raakakaakaojauhetta

1 rkl vaahterasiirappia tai hunajaa 

tilkka kookosmaitoa (alle ½ dl)

suolaa

KATEGORIA: JÄLKIRUOKA
ANNOKSET: 2
VALMISTUSAIKA: 5 MIN

OHJEET
1. Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen ja
soseuta kunnes on tasaista. 

2. Tarjoile tuoreiden marjojen kanssa.

Tiia
 



Tässä alla muutamia otteita artikkelista, jossa Marjo kuvailee Kotilääkäri-

lehdessä kokemustaan siitä kuinka Muutos-valmennus vei vatsan

toimintaongelmat ja viisitoista liikakiloa.

“Kaikki alkoi hyvin arkisesta pulmasta: mietin, miten saisin vatsani toimimaan

paremmin.”

“Olihan minulla myös viisitoista kiloa ylipainoa, oli ollut jo pitkään.”

“Olin jännittynyt, että valmennus perustuisi johonkin ankeaan, pilkuntarkkaan

systeemiin, mutta se ollutkaan sellaista. “

“Neuvot olivat konkreettisia, niitä oli helppo kokeilla omassa arjessa.”

“Ja vaikka rakastin karamellia, säännöllistyneen ruokarytmin ansiosta makeaa

ei tehnyt mieli kuten ennen.”

“Olin aina ajatellut, että selkärankani ei riittäisi minkään laihdutukseen 

- ja nyt laihduin, vaikka en tehnyt juuri mitään laihtuakseni.”

“Ohjelma loppui maaliskuussa 2020. Olen viisitoista kiloa kevyempi”

“Vaikka valmennus on nyt ohi, mikään ei ole loppunut - tässä ei ole kyse

mistään laihdutusohjelmasta. Tämä on nyt minun elämäni.”

Artikkeli on julkaistu ensi kerran Kotilääkärissä 5/20.  

 

Onko sinulla omaan olotilaan tai painonhallintaan liittyviä tavoitteita tai

unelmia, jotka haluat saavuttaa?

 

Tutustu tarkemmin valmennukseen

osoitteessa MUUTOS.NET

MUUTOS-
VALMENNUS VEI

MARJOLTA VATSAN
TOIMINTAONGELMAT

JA VIISITOISTA
LIIKAKILOA-

https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf


Olet kokenut hankalaksi onnistua kestävästi muilla tavoilla

Haluat pudottaa painoa pysyvästi

Koet haastavaksi elää terveellisesti

Olet ajoittain väsynyt ja koet usein nälän tunnetta

Haluat parantaa terveydentilaasi kaikilla osa-alueilla

Muutos-valmennus  ottaa yli 15 000 valmennettavan

kokemuksella huomioon kaikki  hyvinvointiin ja

painonpudotukseen liittyvät tekijät

 

Todellisuudessa pelkällä ruokavaliolla ja liikunnalla on vaikea

saada kokonaisvaltaisia pysyviä muutoksia. Muutos-

valmennuksessa pyritään tasapainoon kaikkien muutokseen

vaikuttavien tekijöiden kesken.

 

Muutos-valmennus sopii sinulle jos:

Muutos-valmennuksessa hyödynnetään käyttäytymispsykologiaa,

jolla  tapasi toimia saadaan muutettua nerokkaasti ja aivan kuin

itsestään  sinulle parhaalla mahdollisella tavalla.

Suhteesi ruokaan ja terveellisiin elintapoihin sekä tietämyksesi

niistä paranee joka viikko , ja opit ymmärtämään, miksi sinun

tekee ajoittain mieli makeaa tai suosikkiherkkua ja miten saada

mielihalut vähentymään. 

Opit myös, miksi mieliteko syömistä kohtaan kasvaa iltaa kohden.

Suurinosa kokee merkittäviä muutoksia kehossaan jo

valmennuksen ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina.

Tutustu tarkemmin valmennukseen

osoitteessa MUUTOS.NET

- SEURAAVA ASKEL TAVOITEPAINON SAAVUTTAMISEEN?-

https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf


Muutos-valmennus:
 

Muutos.net / asiakaspalvelu@muutos.net

>>> Tutustu Muutos-valmennuKSEEN <<<

https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf
https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf
https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf
https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf

