HIEMAN VILLIMPI
RESEPTIKIRJA

RAKASTATHAN ITSEÄSI JA
KEHOASI RUOKKIMALLA
SITÄ OIKEIN, PITÄMÄLLÄ
SEN LIIKKEESSÄ JA
HOIVAAMALLA SITÄ KAIKIN
TAVOIN
Arjen pyörityksessä on hyvä muistuttaa itseään niistä
pienistä, mutta niin tärkeistä valinnoista. Hyvä terveys,
energiataso ja tuottavuus ei ole mahdollista ilman
terveyttä tukevaa ruokavaliota. Olennaisinta on, että
valitset laadukkaita raaka-aineita, jotka tekevät sinulle
hyvää.
Hyvinvoinnin ja jaksamisen perusta on ruokailun
säännöllisyys ja ruokarytmin löytäminen sekä tapojen
juurtuminen jokapäiväiseen elämään.⠀
Mitä jos loisit ravintoon suhteen, joka on parantava ei
vahingoittava?
Entä jos voisit syödä ruokaa, jota rakastat, koska rakastat
itseäsi? Ei rajoittamalla tai rankaisemalla luonnollista
kehoasi.
Sinä voit!
Kehosi tarvitsee ravinteikasta ruokaa säännöllisesti
jaksaakseen ja säilyttääkseen luonnollisen
energiatasonsa.

PERUSTUKSET KUNTOON

Perusta pitää olla kunnossa, ennen kuin voi aloittaa
rakentamaan uutta.
Aineenvaihduntasi käynnistyy samantien kun annat sille
tehtävää. Jos siis aloitat aamusi pelkällä kahvilla ja syöt
ensimmäisen kunnon aterian vasta lounaalla voit polttaa
päivän aikana jopa 30 % vähemmän kaloreita, mikä on jo
merkittävä määrä.
Voit rikastaa mitä tahansa ateriaasi lisäämällä joukkoon
tuoreita raaka-aineita, villikasveja sekä varmistamalla,
että aamupala muodostaa hyvän pohjan päivällesi.
Takaan, että olet energisempi ja motivoituneempi, jos
syöt ravinteikkaan aamupalan. Huomaat pian, että sinulla
riittää enemmän energiaa koko päivän ajaksi sekä
treenaamiseen että elämään yleensä.
Tee päätös tänään, laita se käytäntöön ja huomaat pian
olevasi päivä päivältä kukoistavampi ja energisempi
kaikessa mitä teet.

YKSINKERTAINEN MARJAKULHO
kupillinen granolaa tai gluteenitonta muroseosta
1/8 kupillinen cashew-pähkinöitä
1 teelusikallinen kuivattua kookosta
pari kämmenellistä suosikkimarjojasi
kupillinen valitsemaasi kasvimaitoa
ripaus viherjauhetta
Laita ainekset kulhoon, ripottele päälle viherjauhetta ja
nauti sekä kiitä itseäsi ihanasta ravitsevasta annoksesta.

OTA MALLIA LUONNOSTA

Puilla ja kasveilla on nerokas systeemi hyödyntää
tarvittavat ravinteet ja hankkiutua eroon siitä, mitä ei
enää tarvita. Kasvit ottavat ravinteet maasta, jossa ne
kasvavat. Ja jos maassa ei ole tarvittavia ravinteita, ne
kärsivät. Asia toimii samoin ihmisillä. Voimme samaistua
huonekasviin, joka kasvaa mullassa, josta on jo kauan
sitten käytetty kaikki hyvät ravinteet. Aamulla yritämme
virvoittaa sitä tarjoamalla ison kupin kahvia maidolla ja
sokerilla. Rakastan kahvia ja siksipä olenkin päivittänyt
sen hieman parempaan versioon.
Esimerkiksi:
päivitä kahvi luomuun (ei torjunta-aineita tai homeita)
vaihda makeutus hunajaan tai kookossokeriin
laita joukkoon kookosöljyä tai luomuvoita (tasoittaa
kofeiinipiikkiä ja on hyväksi aivoille)
lisää ripaus kanelia (hillitsee tulehduksia)

HIEMAN PAREMPI AAMUKAHVI

1-2 annosta luomukahvia
1 tl kookosöljyä ja 1 tl luomuvoita
(kasvimaitoa)
(hunajaa/agave-siirappia/kookossokeria)
ripaus kanelia
ripaus kuivattua mesiangervoa

Sekoita kaikki yhteen ja nauti energisoivasta juomasta.
Halutessasi voit maustaa kahvisi mesiangervolla ja saada
villin karvasmantelimaisen vivahteen. Mesiangervolla on
voimakas ja makea tuoksu. Maku on raikas ja hieman
mantelimainen. Mesiangervo sisältää runsaasti C-vitamiinia
ja salisyylihappoa. Kasvia onkin perinnetiedon mukaan
käytetty kivunlievitykseen.

KAIKKI LÄHTEE
AJOITUKSESTA
Jos syöt päivällä liian vähän ja illalla liian paljon tai
aterioiden välissä on liian pitkiä taukoja tai jätät ne
kokonaan välistä sisäinen liekkisi kärsii.
Syö ensimmäisen hereilläolon tunnin aikana tuoreita
raaka-aineita ja riittävästi proteiinia, jonka jälkeen pidä
säännöllinen 2-3 tunnin ateriointiväli ja syö viimeinen
ateria 2-3 tuntia ennen yöunia.
Huomaat pian, että sinulla riittää enemmän energiaa
koko päivän ajaksi sekä treenaamiseen että elämään
yleensä.

BATAATTI-PINAATTI-RIISI

Bataatti (2 keskikokoista)
1 tl kurkumaa
1 tl suolaa
1 tl pippuria
½ tl valkosipulijauhetta
2 rkl oliiviöljyä
1 kuppi kuivattuja kikherneitä
3 kuppia pinaattia (voit korvata halutessasi pinaatin
ravinteikkaammalla nokkosella)
4 rkl kurpitsansiemeniä
½ sitruunan mehu
kaksi annosta riisiä/bulguria/linssejä/muuta mieleistä
lisuketta

Esilämmitä uuni 200 asteeseen. Paloittele bataatit ohuiksi
ja pyöreiksi paloiksi. Asettele astiaan ja lisää oliiviöljy,
kurkuma, suola, pippuri ja valkosipulijauhe. Kääntele
bataatteja käsin, jotta mausteet levittyvät joka puolelle.
Asettele bataatit pellille tasaisesti ja paista 10 minuuttia ja
käännä. Paista ensin 5-8 minuuttia ja paista vielä 3-5
minuuttia grillivastuksella saadaksesi rapean pinnan. Ole
tarkkana, jotta bataatit eivät pala. Asettele ne jäähtymään.
Laita riisi tai muu lisuke keittymään.
Asettele pinaatti tai nokkoset kulhoon, lisää oliiviöljy,
suola, pippuri ja sitruunan mehu. Puristele mausteet käsin
seokseen.
Kun lisuke ja bataatit ovat jäähtyneet huoneen lämpöisiksi
voit koota annoksen. Asettele kerroksittain lasipurkkiin tai
kulhoon ensin vihreät, kerros lisuketta ja sen päälle kerros
kikherneitä, bataatteja ja kurpitsansiemeniä. Sulje astia
kannella ja siirrä kylmään tai nauti samantien. Päälle voi
lisätä suosikkikastiketta.

PIENIÄ MUUTOKSIA
Kannustan päivittämään ei niin ravitsevat osaset
ruokavaliossasi hieman terveellisemmäksi ja
elämänvoimaa lisääväksi. Tämä voi tapahtua helposti
sekä pienin askelin ja pienin muutoksin. Voit rikastaa
ruokavaliotasi helposti lisäämällä arkiresepteihin
ravinteikkaita villikasveja suoraan Suomen luonnosta.
Nokkosen keväisiä versoja ja nuoria lehtiä voidaan
käyttää pinaatin tavoin ruuissa, keitoissa, munakkaissa,
muhennoksissa, soseissa, taikinoissa ja kuivattuna teenä
sekä yrttijuomana. Nokkonen sisältää runsaasti rautaa,
kalsiumia ja magnesiumia, C-vitamiinia, karoteenia ja
piitä sekä D-vitamiinia ja mangaania. Perimätiedon
mukaan nokkonen vaalii terveyttämme monella tavalla
päästä varpaisiin: on hyvä luustolle, verelle, nivelille,
iholle, hiuksille ja kynsille. Nokkosen on sanottu lisäävän
suorituskykyä, hellivän eturauhasta, alentavan
verensokeria, tasapainottavan verenpainetta, edistävän
aivojen verenkiertoa ja lisäävän testosteronin määrää
sekä puhdistavan.

VILLIN VIHREÄ SMOOTHIE

1 (pakastettu) luomubanaani
½ avokado
½ kuppia lehtikaalia/pinaattia/nokkosta
1 rkl chian siemeniä
¼ tl kanelia
¼ kuppi manteli- tai kookosmaitoa
viherjauhetta kuivatuista villikasveista
päälle ripaus mehiläisten siitepölyä

Tämä resepti voi toimia kokonaisena ateriana tai välipalana.
Paksuutta voit säädellä maidon määrällä. Laita kaikki
ainekset blenderiin ja tarjoile heti tai nappaa mukaan.
Halutessasi voit lisätä ravinteikkuutta entisestään ja
ripotella päälle kanelia, viherjauhetta ja siitepölyä.
Mehiläisten kasveista keräämä siitepöly on superfoodia ja
luonnon oma monivitamiini. Siitepölypallojen väri riippuu
mistä kasvista mehiläiset ovat siitepölyn keränneet.
Siitepöly on mehiläisten proteiiniruoka. Siitepölyä voi
syödä sellaisenaan tai lisätä esim. smoothien, puuron ja
veden joukkoon. Suositeltava annostus 1-2 tl päivässä.

KIRPSAKAT SUPERFOODIT

Suomen luonto tarjoaa vuoden ympäri sesonginmukaisia
ja ravinteikkaita antimiaan, jotka ovat täynnä
luonnollista supervoimaa.
Pihlajanmarjat sopivat käytettäväksi sellaisinaan sekä
maustamiseen ja koristeeksi. Kuivattuja marjoja voi
napostella rusinoitten tapaan tai niitä voi lisätä salaatin,
puuron ja smoothien joukkoon. Pihlajanmarja on
runsaskuituinen, sisältää runsaasti C-vitamiinia ja on
luontainen K-vitamiinin lähde,

KOOKOS-PIHLAJANMARJALEVITE
½ dl kuivattuja pihlajanmarjoja (liota yön yli)
1 dl auringonkukansiemeniä
2 dl kookoshiutaleita
3 rkl hunajaa
1 dl kuumaa vettä
Soseuta kaikki ainekset tehosekoittimessa ja tarjoile
esimerkiksi juustojen kanssa tai lisää jogurtin päälle.

HERKULLISTA VOIMAA
LUONNOSTA

Kuusenkerkkä sisältää runsaasti A- ja C-vitamiinia,
hivenaineita, antioksidantteja ja antibakteerisia eteerisiä
öljyjä. Lisäksi kuusenkerkkäjauheella on upea väri, tuoksu
ja aromi. Nämä muffinssit maistuvat taivaallisilta ja ovat
täynnä hyvää tekeviä ainesosia.

MUFFINSSIT KUUSENKERKKÄJAUHEELLA
Kuusenkerkkä-muffinssit

1 ¼ kuppi gluteenitonta jauhoseosta, valmis sekoitus
tai itse tehty.
DIY seos:
2/4 osaa riisijauhoa
1/4 osa tapiokajauhoja
1/4 osa perunatärkkelystä
1 rkl kuusenkerkkäjauhetta
1 tl leivinjauhetta
1 tl ruokasoodaa
½ tl kanelia
14 kivetöntä taatelia
½ kuppia + 2 rkl mantelimaitoa
1 rkl sitruunan mehua
1 tl aitoa vaniljaa
Kuusenkerkkä-kuorrute

1 kuppi tomusokeria
2 rkl mantelimaitoa
½ tl kuusenkerkkäjauhetta
½ tl aitoa vaniljaa
ripaus kanelia

Esilämmitä uuni 175 asteeseen. Lämmitä mantelimaito ja
lisää taatelit pehmentymään maidon sekaan 10 minuutiksi.
Lisää kaikki kuivat ainekset kulhoon ja sekoita. Sekoita
taatelit ja maito kermaiseksi massaksi blenderissä tai
sauvasekoittimella. Tee kuiva-aineseokseen reikä keskelle
ja täytä se maito-taateliseoksella, limen mehulla ja
vaniljalla. Sekoita hyvin kunnes seos on tasainen. Seoksen
tulisi ollan sen verran jähmeää, että sitä ei voi kaataa.
Täytä muffinssivuoat massalla ja paista uunissa 8-10
minuuttia. Nosta jäähtymään.
Muffinsien jäähdyttyä ota ne valmiiksi esille kuorruttamista
varten. Kuorrute jähmettyy nopeasti, joten tee seuraava
työvaihe heti kuorrutteen valmistamisen jälkeen. Kaada
kaikki kuorrutteen ainekset kulhoon ja sekoita hyvin
kauniin vihreäksi massaksi. Dippaa muffinssit yksitellen
kuorrutteeseen (ja lisää haluamasi koristeet) ja asettele
astiaan, jonka voit nostaa pakastimeen. Pakastus nopeuttaa
jähmettymistä. Tarjoa heti tai säilytä jääkaapissa
maksimissaan viisi päivää.

NAUTI ELÄMÄSTÄ!
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