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Kasvis-kookoskastike

Helppo makaronilaatikko

Linssikeitto

Vegaaniset letut

Vegaaninen porkkanakakku

Sisältää reseptit:
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Ruoantuotanto kuormittaa ympäristöämme.
 

Syömme päivässä monta ateriaa,
 joten ruoalla on iso merkitys. 

 
Ruokaan liittyvillä valinnoilla, voimme vaikuttaa ympäristöömme.

Mitä useammin valitsemme ympäristölle ystävällisen vaihtoehdon,
sitä parempi. 

 
Valitsemalla ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, 

valitsemme usein myös terveellisiä vaihtoehtoja. 
 

Lisää ruokavalioon:
kasviksia, juureksia, palkokasveja, hedelmiä ja marjoja.

 
Vähennä:

 lihaa ja maitotuotteita. 
 

Kokeile erilaisia kasviproteiini-vaihtoehtoja:
esimerkiksi papuja, linssejä, tofua ja soijaa.

 
Korvaa maitotuotteet kasvipohjaisilla tuotteilla:

esimerkiksi kaura- tai soijatuotteilla.
 

Tässä muutamia ympäristöystävällisiä reseptejä kokeiltavaksi.
 
 

Mukavia kokkailuhetkiä! 

-RESEPTIT-RESEPTIT
Viisas valinta -hanke (2022-2023) lisää tuetusti asuvien

kehitysvammaisten ja tukea tarvitsevien ihmisten
tietämystä omassa arjessa ja lähiympäristössä

tehtävistä ilmastoteoista.  

Ruoka & ympäristö



mm - maustemitta
ripaus / hyppysellinen

tl - teelusikka
pieni lusikka, jolla voit sekoittaa teetä/kahvia tai syödä kakkua

rkl - ruokalusikka
iso lusikka, jolla syöt esimerkiksi keittoruokaa

dl - desilitra

l - litra
yleensä yhdessä maitopurkissa on yksi litra maitoa
1 litra = 10 desilitraa

tlk - tölkki
esimerkiksi yksi tölkki tomaattimurskaa

ps - pussi
esimerkiksi yksi pussillinen makaronia

g - gramma
esimerkiksi yksi makaronipussi voi painaa 400 grammaa

MITTOJA JA LYHENTEITÄMITTOJA JA LYHENTEITÄ
Tällä sivulla on resepteissä esiintyvien lyhenteiden selityksiä
helpottamaan reseptien lukemista ja ruoanvalmistusta. 



KASVIS-KOOKOSKASTIKE 
AINEKSET

2 porkkanaa 1 kukkakaali 1 sipuli 1 paprika

1 chili noin 125g nuudelia

1 tölkki 
kikherneitä

1 tölkki 
kookosmaitoa

2 rkl 
soijakastiketta

½ tl musta-
pippuria

1 tl valkosipuli-
jauhetta

1 tl
inkivääriä

2 rkl ruokaöljyä



VALMISTUSOHJEET

1. Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan.

2. Kuori ja pilko porkkanat.

3. Paloittele kukkakaali käsin.

4. Kuori ja pilko sipuli

5. Leikkaa paprika paloiksi. 

6. Leikkaa chili pieniksi paloiksi. Voit poistaa siemenet halutessasi.

7. Huuhtele kikherneet.

8. Lisää pannulle öljy.

9. Laita pannu kuumenemaan.

10. Kun pannu on lämmin, lisää pannulle sipuli ja chili

11. Lisää pannulle myös porkkana, kukkakaali ja paprika. 

12. Sekoita ja paista, kunnes kasvikset ovat hieman pehmenneet.

13. Lisää pannulle kasvisten joukkoon kikherneet.

14. Lisää mausteiksi: soijakastike, inkivääri, valkosipulijauhe ja mustapippuri.

15. Sekoita.

16. Lisää joukkoon kookosmaito ja keitä pari minuuttia.

17. Tarkista maku. Voit lisätä mausteita oman maun mukaan. 

18. Sekoita nuudelit ja kastike sekaisin.

19. Tarjoile ja nauti!

4 annosta 
Valmistusaika noin 30 minuuttia

TYÖVÄLINEET: 
 

leikkuulauta, veitsi, kuorimaveitsi, kattila, siivilä, lävikkö,
paistinpannu, kauha, paistolasta, ruokalusikka, teelusikka



HELPPO
MAKARONILAATIKKO

400 g
makaronia

2 dl
soijarouhetta

1 l
kauramaitoa

2 dl 
kaurakermaa

1 rkl
soijakastiketta

1 kasvis-
liemikuutio

1 rkl paprika-
jauhetta

1 rkl
oreganoa

vegaanista
juustoraastetta

AINEKSET



VALMISTUSOHJEET
4 annosta 

Valmistusaika noin 50 minuuttia

Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen.

Mittaa vuokaan makaronit (raakana) ja soijarouhe.

 Sekoita kulhossa kaurakerma, kauramaito ja soijakastike. 

Lisää joukkoon: paprikajauhe, oregano ja murennettu

kasvisliemikuutio.

Sekoita ja kaada vuokaan. 

 Sekoita kaikki ainekset vuoassa sekaisin.

Ripottele pinnalle vegaanista juustoraastetta. 

Paista uunissa noin 40 minuuttia.
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TYÖVÄLINEET: 
 

uunivuoka, desimitta, kulho, ruokalusikka, kauha 

Halutessasi voit lisätä makaronilaatikkoon oman maun mukaan
esimerkiksi sipulia tai valkosipulia. 

Voit käyttää mausteita oman maun mukaan. 

Kauramaidon & kaurakerman tilalla voit käyttää myös muita
kasvimaitopohjaisiatuotteita.



LINSSIKEITTO
AINEKSET

1 
sipuli

1 tölkki 
kookosmaitoa

2 valkosipulin
 kynttä

pala
 inkivääriä

3 rkl 
ruokaöljyä

2 dl
punaisia linssejä

1 tl paprika-
jauhetta

1 tl kurkuma-
jauhetta

1 rkl
currytahnaa

5 dl 
vettä

½ tl
suolaa

1 tölkki 
tomaattimurskaa



VALMISTUSOHJEET
4 annosta

Valmistusaika noin 60 minuuttia

Kuori ja pilko sipuli ja valkosipuli.

Kuori ja pilko tai raasta inkivääri. 

Mittaa ja huuhtele linssit siivilän avulla.

Lisää kattilan pohjalle öljy ja laita kuumenemaan.

Kun öljy on kuumentunut, lisää sipuli, valkosipuli ja inkivääri. 

Lisää joukkoon mausteet: paprikajauhe, kurkumajauhe ja

currytahna.

 Kuullota hetki.

Lisää kattilaan tomaattimurska, vesi ja huuhdellut linssit.

Keitä ja sekoita välillä.

Keitä kunnes linssit ovat kypsiä (noin 20 minuuttia).

Lisää vettä tarvittaessa. 

 Lisää lopuksi kookosmaito ja suola.

Soseuta tasaiseksi sauvasekoittimella. 

Maista ja lisää tarvittaessa mausteita oman maun mukaan. 
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TYÖVÄLINEET: 
 

leikkuulauta, veitsi, siivilä, kattila, ruokalusikka, teelusikka,
mittakannu, desimitta kauha/lasta, sauvasekoitin



VEGAANISET LETUT
AINEKSET

3 ½ dl 
vehnäjauhoja

½ tl
suolaa

2 rkl 
sokeria

5 dl 
kaurajuomaa

Paistamiseen 
ruokaöljyä

2dl
kauravispiä

Hilloa

LISÄKSI:



VALMISTUSOHJEET
6-8 isoa lettua 

Valmistusaika noin 30-60 minuuttia

Mittaa kulhoon vehnäjauhot ja suola.

Lisää joukkoon sokeri.

 Sekoita.

Mittaa ja lisää joukkoon kaurajuoma.

 Sekoita hyvin.

Anna turvota noin 20-30 minuuttia.

 Sillä aikaa kun taikina turpoaa, vatkaa kauravispi vaahdoksi

sähkövatkaimella.

 Lisää pannulle öljy.

 Laita pannu kuumenemaan.

Kun pannu on lämmin, kaada taikinaa pannulle sopiva määrä.

 Paista letut molemmin puolin. 

Tarjoile letut vaahdotetun kauravispin ja hillon kera. 

Nauti!
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TYÖVÄLINEET: 
 

kaksi kulhoa, desimitta, teelusikka, ruokalusikka,
vispilä, paistinpannu, paistolasta, sähkövatkain



VEGAANINEN PORKKANAKAKKU

Alkuperäinen resepti: 
@neljankerroksenkakku 

*Lupa reseptin käyttöön pyydetty.

POHJAN AINEKSET

500-600 g 
porkkanaa

3 dl  
omenasosetta

3 dl
sokeria

2 ¾ dl
fariinisokeria

4 dl
rypsiöljyä

8 dl
vehnäjauhoja

1 dl
mantelirouhetta

2 tl
vanilja-aromia

1 rkl
kanelia

1 tl
kardemummaa

1 ½ tl
suolaa

2 tl
ruokasoodaa

2 tl
leivinjauhetta



VEGAANINEN PORKKANAKAKKU:
POHJAN VALMISTUSOHJEET

Uunipellillinen, 10-12 annosta
Valmistusaika noin 60 minuuttia

Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. 

Laita leivinpaperi uunipellille.

Kuori ja raasta porkkanat.

Mittaa isoon kulhoon: omenasose, sokeri, fariinisokeri, vanilja-aromi

ja rypsiöljy. Sekoita.

Mittaa toiseen kulhoon: vehnäjauhot ja mantelirouhe.

Mittaa jauhojen joukkoon mausteet: kaneli, kardemumma, suola,

ruokasooda ja leivinjauhe.

Sekoita kuivat aineet sekaisin.

Lisää kuivat aineet muutamassa erässä isossa kulhossa olevien

kosteiden aineiden joukkoon. 

Sekoita.

Lisää lopuksi taikinaan porkkanaraaste ja sekoita.

Kaada ja levitä taikina uunipellille.

Paista noin 25 minuuttia.

Anna pohjan jäähtyä.
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TYÖVÄLINEET: 
 

uunipelti, leivinpaperi, kuorimaveitsi, raastinrauta,
 kaksi kulhoa, desimitta, teelusikka, ruokalusikka, nuolija



VEGAANINEN PORKKANAKAKKU

150 g maidotonta
leivontamargariinia

450 g vegaanista
tuorejuustoa

3 dl
tomusokeria

2 tl
vanilja-aromia

KUORRUTTEEN AINEKSET

Ota kuorrutteen margariini ja tuorejuusto huoneenlämpöön

lämpenemään ennen kuorrutteen valmistusta. 

Mittaa kulhoon margariini ja tuorejuusto.

Vatkaa margariini ja tuorejuusto sähkövatkaimella huolellisesti

sekaisin.

Siivilöi tomusokeri joukkoon.

Vatkaa tasaiseksi sähkövatkaimella.

Vatkaa riittävän kauan, jotta seos muuttuu tasaisen sileäksi ja

ainesosat ovat kunnolla sekoittuneet.

Lisää lopuksi vanilja-aromi kuorrutteeseen. 

Levitä kuorrute porkkanakakun päälle. Nauti!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KUORRUTTEEN VALMISTUSOHJEET
TYÖVÄLINEET: 

 
kulho, desimitta, teelusikka, nuolija, sähkövatkain, siivilä

Alkuperäinen resepti: 
@neljankerroksenkakku 

*Lupa reseptin käyttöön pyydetty.


