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Olen ehdottomasti sitä mieltä, että aamiainen on päivän 
tärkein ateria. Aamupala on itselleni välttämättömyys, 

mutta myös ihana tapa aloittaa päivä herkullisesti 
ja ravitsevasti. Pitkät ja runsaat aamiaiset ovat 
lemppareitani ja voisinkin helposti elää vain  

erilaisilla aamupaloilla. 

Rakkauteni aamupaloihin johtikin ideaan tehdä 
tällainen pieni e-kirja omista suosikkiresepteistäni. 

Toivottavasti reseptit löytävät tiensä sinunkin 
aamupalapöytääsi – herkullisia aamuja siis sinne!

Tuulia
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Kaikki reseptit ovat luontaisesti 
gluteenittomia, lehmänmaidottomia ja 
luonnollisesti makeutettuja ilman valkoista 
sokeria. Vegaaniset ja pähkinättömät reseptit 
tunnistat seuraavista symboleista:
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W W W.T U U L I A . C O

Rakastan tuorepuristettuja mehuja ja voisin juoda niitä yllin kyllin 
joka päivä. En kuitenkaan jaksa valmistaa niitä päivittäin (tai siis pestä 
mehukonetta joka päivä), joten puristan usein kerralla ison määrän 
mehua. Näin ollen voin herkutella sillä muutaman päivän putkeen!

noin litra mehua

1 kokonainen ananas
5 kiiviä
1 kurkku
125 g baby-pinaattia
15 mintun lehteä

Ohjeet:

Kuori ja pilko ananas sekä kiivit. Huuhtele kurkku ja pinaatti ja leikkaa 
kurkku pieniksi paloiksi. Laita kaikki ainekset mehukoneeseen ja 
mehusta. Nauti heti ja säilytä loput jääkaapissa lasipullossa. 

Raikastava 
vihermehu

V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N
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W W W.T U U L I A . C O

Kun kaipaan pientä piristystä tai lisäenergiaa, teen usein värikkään 
juoman. Rakastan kirpeitä tyrnimarjoja, jotka sopivat ihanasti yhteen 
mansikan ja appelsiinin kanssa. Lopputuloksena on raikas juoma, joka 
tekee aamupalasta astetta juhlavamman.

2-3 annosta

1 appelsiini
1/2 kypsä mango tai 2,5 dl pakastemangoa
3 dl pakastemansikoita
kourallinen tyrnimarjoja
3-4 dl riisimaitoa (tai muuta kasvimaitoa)
jos haluat:
+ ¾ dl (liotettuja) cashew-pähkinöitä

Ohjeet:

Kuori appelsiini ja mango ja pilko ne pieniksi paloiksi. Lisää kaikki 
ainekset tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi juomaksi. Kaada laseihin 
ja nauti! 

Vinkki! Jos haluat juomasta hieman täyttävämmän, lisää joukkoon ¾ dl 
liotettuja cashew-pähkinöitä, jotka tekevät juomasta ihanan kermaisen.

Vitamiinipommi-
smoothie

V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N
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W W W.T U U L I A . C O

Ihanan freesi vesimelonismoothie nesteyttää kehon ja virkistää mielen. 
Tämä on ehdoton lempijuomani lämpiminä kesäpäivinä jo heti aamusta 
lähtien.

yhdelle

kolme isoa palaa vesimelonia
kourallinen minttua
muutama jääpala

Ohjeet:

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi juomaksi tehosekoittimessa. Nauti heti.

Vesimelonicooleri
V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N
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Makeaa



W W W.T U U L I A . C O

Olen ehdottomasti smoothielover, eli olen jäänyt koukkuun 
smoothieiden valloittavaan maailmaan. Teen smoothien usein välipalaksi 
tai evääksi, mutta joskus kaipaan sellaista jo heti aamutuimaan. 
Aamupalasmoothie on hieman paksumpaa, sellaista lusikoitavaa sorttia, 
ja se nautitaan herkullisten täytteiden kera. 

yhdelle

1 kypsä banaani
1/4 avokado
3 dl kohmeisia vadelmia ja mustikoita
1 tuore kivetön taateli
1/2 dl mantelimaitoa 
(tai muuta kasvimaitoa)

Ohjeet:

Lisää kaikki smoothien ainekset tehosekoittimeen ja sekoita sileäksi ja 
kermaiseksi smoothieksi. Kaada smoothie kulhoon ja koristele erilaisilla 
täytteillä. Nauti heti!

Marjaisa smoothiekulho 
V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N

Täytteet:
1/2 banaani
marjoja
1 rkl mulperimarjoja
1 rkl hampunsiemeniä
1 rkl manteleita (tai muita 
pähkinöitä tai siemeniä)

http://www.tuulia.co/fi


W W W.T U U L I A . C O

Tämä tuorepuuro syntyy kuin itsestään ja saa ihanaa luontaista makeutta 
vadelmista ja kuivatuista mulperimarjoista. Jos kaipaat puuroon 
pientä ekstraa, lisää joukkoon lusikallinen raakakaakaojauhetta ja 
superaamiainen on valmis!

kahdelle

2,5 dl kaurahiutaleita
2 rkl pellavarouhetta (tai chia-siemeniä)
1/2 dl mulperimarjoja
1 1/2 dl vadelmia
5 dl mantelimaitoa (tai muuta kasvimaitoa)
1 kypsä banaani

Ohjeet:

1. Mittaa kaurahiutaleet, pellavarouhe ja mulperimarjat kulhoon. Lisää 
vadelmat ja mantelimaito ja sekoita hyvin. Laita puuro jääkaappiin ja 
anna turvota pari tuntia, tai yön yli. 

2. Kun puuro on valmista, soseuta banaani haarukalla ja lisää 
banaanisose puuron joukkoon. Tarjoile puuro vadelmien ja 
banaanisiivujen kera ja nauti!

Vadelma-
kauratuorepuuro

V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N
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W W W.T U U L I A . C O

Kuka voisi vastustaa suklaavanukasta, olipa kyseessä mikä tahansa 
vuorokaudenaika? Not me! Tämä suklaavanukas sopii mainiosti 
aamiaiseksi ja sen ravintoaineet antavat energiaa ja hyvää mieltä koko 
päiväksi. 

kahdelle

4 rkl chia-siemeniä
4 dl mantelimaitoa
1 iso kypsä banaani
1 rkl mantelivoita
1 rkl vaahterasiirappia

Ohjeet:

1. Sekoita chia-siemenet ja mantelimaito kulhossa. Anna turvota noin 
viitisen minuuttia ja sekoita sitten uudelleen. Anna siementen turvota 
puolesta tunnista tuntiin, kunnes olet saanut paksua geeliä.

2. Laita chia-geeli ja kaikki muut ainekset tehosekoittimeen ja sekoita 
tasaiseksi mousseksi. Maista ja lisää makeutusta tai mausteita 
tarvittaessa. Nauti heti tai anna viilentyä jääkaapissa hetken aikaa. 
Tarjoile mulperimarjojen ja mantelimaidon kera.

Chia- 
suklaavanukas

V E G A A N I N E N

2 rkl raakakaakaojauhetta
1/2 tl vaniljauutetta
1 tl kanelia
pieni ripaus merisuolaa
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W W W.T U U L I A . C O

Tämä raakapuuro on yksi luottoresepteistäni, kun kaipaan jotain 
raikkaampaa lämpimän aamupuuron sijaan. Puuroa voi hyvin testata 
myös muiden marjojen ja hedelmien kanssa, valitse siihen siis vapaasti 
omat suosikkisi!

kahdelle

1 dl kokonaisia tattarinjyviä
1 kypsä banaani
3-4 dl kohmeisia mansikoita
2 rkl mantelimaitoa (tai muuta maitoa)
2 tuoretta taatelia
ripaus vaniljauutetta

Ohjeet:

1. Huuhtele tattari edellisenä iltana huolellisesti kylmällä, kuumalla ja 
sitten vielä kylmällä vedellä. Laita tattari likoamaan runsaaseen veteen 
yön yli.

2. Siivilöi ja huuhtele tattari taas aamulla ja laita tehosekoittimeen 
muiden ainesten kanssa. Sekoita sileäksi puuroksi. Lisää hieman 
nestettä,, jos tarpeen.

3. Kaada puuro kulhoon ja herkuttele tuoreiden marjojen kera.  

Mansikkaunelma
V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N
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W W W.T U U L I A . C O

Kun et osaa päättää chia-vanukkaan ja smoothien välillä, tee molemmat ja pyöräytä itsellesi 
powerkulho, joka antaa varmasti hyvän mielen energiaa!

Powerkulho
V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N

kahdelle

Chia-vanukas:

3 rkl chia-siemeniä
2 dl mantelimaitoa (tai muuta 
kasvimaitoa)
1/2 dl kookosmaitoa
2 tl vaahterasiirappia
ripaus vaniljajauhetta

Smoothie:

1 iso banaani
2 dl pakastettuja granaattiomenan siemeniä
1 dl puolukoita (pakastettua tai tuoretta)
2 dl pakastemangoa
2 dl mantelimaitoa (tai muuta kasvimaitoa)

Tarjoiluun:

banaania, kiiviä, vadelmia, 
manteleita ja mulperimarjoja

Ohjeet:

1. Valmista ensin chia-vanukas. Mittaa kaikki ainekset pieneen kulhoon, sekoita ja laita 
jääkaappiin tekeytymään vähintään puoleksi tunniksi, kunnes saat paksua geeliä.

2. Kun chia-vanukas on valmis, tee smoothie. Lisää banaani, granaattiomenan siemenet, 
puolukka, mango ja mantelimaito tehosekoittimeen ja sekoita sileäksi smoothieksi. Lisää hieman 
mantelimaitoa, jos tarpeen. 

3. Kaada smoothie kahteen kulhoon ja lisää kulhoihin muutama ruokalusikallinen chia-
vanukasta. Koristele esimerkiksi hedelmillä, marjoilla ja mulpereilla ja manteilla, tarjoa ja nauti!
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W W W.T U U L I A . C O

Saatan syödä tätä tuorepuuroa monta viikkoa putkeen etenkin kesällä, kun sen voi nauttia 
tuoreiden marjojen kanssa. Erilaiset siemenet, kauralese ja kuivatut mulperimarjat tekevät 
puurosta todella ravitsevan ja maukkaan!

Kesäinen tuorepuuro
V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N

kahdelle

1 1/2 dl gluteenittomia kaurahiutaleita
2 rkl gluteenitonta kauralesettä
2 rkl pellavarouhetta
2 rkl kuorittuja hampunsiemeniä
kourallinen mulperimarjoja
2,5 dl maustamatonta kasvijugurttia (kaura- ja 
kookosjugurtti ovat omia suosikkejani)
1 1/2 dl makeuttamatonta mantelimaitoa (tai 
muuta kasvimaitoa)
1 tl hunajaa (tai vaahterasiirappia)

Tarjoiluun:
aprikooseja, kirsikoita, mustikoita ja 
kookoslastuja

Ohjeet:

Illalla: 
Sekoita kaikki kuivat aineet keskenään kulhossa. Lisää jugurtti ja maito ja sekoita hyvin. Laita 
puuro jääkaappiin tekeytymään yön ajaksi. Kulhon voi peittää kätevästi vaikka lautasella

Aamulla: 
Ota puuro jääkaapista, lisää joukkoon makeutus ja hitusen maitoa, jos puuro tuntuu liian 
paksulta. Jaa puuro kahteen kulhoon ja koristele runsaasti tuoreilla marjoilla, hedelmillä ja 
kookoslastuilla. Tarjoa ja nautiskele!
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Suolaista



W W W.T U U L I A . C O

Viikonloppuisin on kiva tehdä välillä vähän ruokaisampia ja runsaampia aamupaloja ja nämä 
röstit sopivat hyvin vaikkapa brunssille salaattien kaveriksi.

Värikkäät kasvisröstit
PÄ H K I N Ä T Ö N

6-8 pihviä
3 pientä porkkanaa raastettuna (noin 2 dl)
15 cm pala kesäkurpitsaa raastettuna  (noin 2 dl)
¼ bataatti raastettuna (noin 2 dl)
1 kananmuna
2 rkl tattarijauhoa
ripaus suolaa ja mustapippuria
muutama oksa tuoretta timjamia
oliiviöljyä paistamiseen

Tarjoiluun:
avokadoa ja fetajuustoa

Ohjeet:
1. Raasta porkkanat, kesäkurpitsa ja bataatti hienoksi raasteeksi. Lisää raasteet isoon kulhoon ja 
sekoita joukkoon kananmuna ja tattarijauho. Lisää ripaus suolaa ja mustapippuria sekä muutama 
oksa timjamia. 

2. Kuumenna paistinpannu ja lisää tilkka oliiviöljyä pannulle. Annostele ruokalusikallisen 
verran kasviksia pannulle ja paina kevyesti ohueksi pihviksi. Paista parin minuutin ajan, kunnes 
kasvikset alkavat selvästi kypsyä, käännä ja jatka paistamista muutaman minuutin ajan. Tarjoile 
kasvisröstit esimerkiksi avokadon ja fetajuuston kera ja nauti!
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W W W.T U U L I A . C O

Nämä maailmaa valloittaneet bataattitoastit ovat luottoreseptini, kun kutsun 
ystäviä aamiaiselle. Ne on helppo tehdä ja niihin hullaantuu nopeasti!

Herkulliset bataattitoastit
PÄ H K I N Ä T Ö N

neljälle

1 iso bataatti
2-3 rkl oliiviöljyä
muutama kourallinen baby-
pinaattia
avokado-hernepyrettä
noin 100g lampaanmaitofetaa
4 luomumunaa
suolaa & mustapippuria
tuoreita yrttejä tai versoja

Avokado-hernetahna:
1 iso avokado
1 pussi / 200 g pakasteherneitä 
sulatettuna 
1/2 sitruunan mehut
3 rkl oliiviöljyä
suolaa & mustapippuria
pieni loraus vettä, jos tarpeen

Ohjeet:

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Leikkaa bataatti pituussuunnassa 
noin kahden sentin paksuisiksi levyiksi. Peitä uunipelti 
leivinpaperilla, aseta bataatit pellille ja voitele oliiviöljyllä. Paista 
noin 15-20 minuuttia, kunnes bataatit ovat pehmenneet. Valmista 
tällä välin avokado-hernepyre ja kananmunat.

2. Lisää kaikki avokado-hernetahnan ainekset tehosekoittimeen 
ja soseuta tasaiseksi. Lisää hieman vettä, jos tahna ei meinaa 
sekoittua. Voit myös soseuttaa ainekset sauvasekoittimella. Tahnaan 
sää jäädä suuntuntumaa, eli sen ei tarvitse olla täysin sileää. Lisää 
suolaa ja mustapippuria maun mukaan.

3. Keitä munia noin 4-5 minuuttia, niin että niiden sisus jää vielä 
löysäksi. Voit myös kokeilla uppomunien valmistusta tai paistaa 
munat pannulla.

4. Kun bataatit on kypsät, ota ne uunista. Asettele bataatit lautasille 
ja lisää niiden päälle pinaattia, avokadotahnaa, fetaa ja viimeistele 
kananmunilla ja tuoreilla yrteillä. Tarjoa ja nauti heti!
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W W W.T U U L I A . C O

Tofusta valmistuu helposti munakokkelin tapainen tofuscramble, 

joka muistuttaa koostumukseltaan yllättävän paljon kananmunaa. 

Tofuscramble onkin siis kiva lisä vaikkapa avokadoleipien kaveriksi, kun 

mielesi tekee jotakin suolaista ja täyttävää.

Tofuscramble
V E G A A N I N E N PÄ H K I N Ä T Ö N

kahdelle

1 pkt kiinteää tofua
2 rkl oliiviöljyä
kourallinen baby-pinaattia
1 tl kurkumaa
1-2 rkl oluthiivahiutaleita
suolaa ja mustapippuria
+ sipulia, valkosipulijauhetta, yrttejä 
tms.

Ohjeet:

1. Valuta tofusta neste ja leikkaa 
se neljään osaan. Murusta tofu 
käsin pieneksi muruksi kulhoon. 
Kuumenna paistinpannu ja lisää 
oliiviöljy pannulle. Paista tofua pari 
minuuttia, kunnes siitä lähtevä 
neste on haihtunut.

2. Lisää pannulle pinaatti, kurkuma 
sekä oluthiiva ja jatka paistamista 
vielä parin minuutin ajan. Mausta 
lopuksi suolalla ja mustapippurilla. 
Tarjoa esimerkiksi avokadoleipien 
kera ja nauti!
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Leipomuksia



W W W.T U U L I A . C O

Nämä pannarit ovat aavistuksen makeita, joten syön ne usein marjojen ja 
kookoskerman kera, mutta niiden seuraksi voi valita myös jotakin suolaista! 

Bataattipannukakut
PÄ H K I N Ä T Ö N

12-14 pientä pannukakkua

1/2 bataatti
3 kananmunaa
2 dl gluteenitonta kaurajauhoa
1 dl kauramaitoa 

1/2 tl leivinjauhetta
ripaus suolaa
kookosöljyä tai voita paistamiseen
marjoja & kookoskermaa tarjoiluun

Ohjeet:

1. Kuori bataatti ja pilko se muutamaksi palaksi. Keitä 
bataattia noin 15 minuuttia, kunnes se on pehmentynyt.

2. Lisää bataatti, kananmunat, kaurajauhot, kauramaito, 
leivinjauhe ja suola tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi 
taikinaksi. Anna taikinan turvota pari minuuttia.

3. Paista pannarit kookosöljyssä tai voissa keskilämmöllä. 
Pannarit kannattaa kääntää vasta sitten, kun päällyspinta on 
kuivunut, jotta ne eivät hajoa pannulle. Tarjoa marjojen ja 
kookoskerman kera ja nauti!  

W W W.T U U L I A . C O
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W W W.T U U L I A . C O

Muffinsseja voi syödä pitkin päivää, mutta ne sopivat mielestäni erityisen hyvin myös aamupalan 
jälkiruuaksi. Nämä banaani-marjamuffinssit on valmistettu hyvistä raaka-aineista, joten ne voi 
nautiskella heti aamutuimaan!

Banaani-marjamuffinssit

6-8 muffinssia 

2 rkl chia-siemeniä + 6 rkl vettä (tai 2 kananmunaa)
2 kypsää banaania 
3 rkl sulaa kookosöljyä 
2 rkl hunajaa (tai vaahtera- tai kookossiirappia) 
1 1/2 dl gluteenittomia kaurahiutaleita 
1 1/2 dl mantelijauhoa 
2 tl leivinjauhetta 
2 1/2 dl pakastemustikoita ja -vadelmia

Ohjeet:

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Sekoita chia-siemenet veteen isossa kulhossa ja anna geeliytyä 
hetken aikaa.

2. Pilko banaanit tehosekoittimeen. Lisää kookosöljy ja hunaja (tai vaahterasiirappi) ja soseuta 
tasaiseksi. Kaada seos chia-siementen joukkoon ja sekoita.

3. Mittaa ja sekoita jauhot ja leivinjauhe muiden ainesten joukkoon. Lisää marjat ja sekoita 
varovasti. Lusikoi taikina muffinssivuokiin ja paista muffinsseja noin 30 minuuttia, kunnes 
ne ovat saaneet kauniin kullanruskean värin. Anna muffinssien jäähtyä hetki ennen tarjoilua. 
Tarjoa ja nautiskele!

V E G A A N I N E N
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W W W.T U U L I A . C O

Olen tehnyt tätä leipää varmasti satoja kertoja, sillä se on helppo tehdä ja siihen voi hyödyntää 
kaappien perukoilta löytyvät jauhot ja hiutaleet helposti. Leivässä voikin siis käyttää hyvin myös 
muita gluteenittomia jauhoja, kuten täsyjyväriisi- tai teff-jauhoja.

1 pellillinen

2 keskikokoista porkkanaa
2 kananmunaa 
2 1/2 dl gluteenittomia kaurahiutaleita 
1 dl tattarijauhoa
2 tl psylliumkuitujauhetta

Superhelppo porkkana-peltileipä
PÄ H K I N Ä T Ö N

1 tl leivinjauhetta
½ tl suolaa 
2,5 dl kauramaitoa (tai muuta kasvimaitoa)
+ siemeniä pinnalle

Ohjeet:
1. Lämmitä uuni 200 asteeseen ja suojaa uunipelti leivinpaperilla. Kuori porkkanat ja pilko ne 
pieniksi paloiksi. Lisää porkkanat tehosekoittimeen ja sekoita karkeaksi raasteeksi. Voit toki myös 
raastaa porkkanat raastinraudalla ja lisätä raasteen tehosekoittimeen.

2. Lisää tehosekoittimeen kaikki loput ainekset ja sekoita tasaiseksi taikinaksi. Kaada taikina 
uunipellille ja levitä ohueksi levyksi. Ripottele pinnalle halutessasi siemeniä. Paista 20-25 
minuuttia, kunnes leivän pinta on hieman ruskistunut. Anna leivän jäähtyä hetki ja leikkaa se 
sitten paloiksi. Tarjoile haluamiesi täytteiden kera ja nauti!
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W W W.T U U L I A . C O

Kaurahiutaleista, pähkinöistä ja kuivatuista hedelmistä valmistetut keksit ovat ihana aloitus aamuun 
vaikkapa smoothien kaverina, ja niitä on helppo ottaa mukaan myös evääksi. Näitä keksejä voi myös 
aina muunnella oman maun mukaan!

Aamupalakeksit
V E G A A N I N E N

10 kpl

2 dl manteleita (tai 2 1/2 dl valmista 
mantelijauhoa)
1 1/2 dl gluteenittomia kaurahiutaleita
1 1/2 dl pekaanipähkinöitä (tai 
saksanpähkinöitä)
1 1/2 dl pieneksi pilkottuja kuivattuja 
aprikooseja 
2 rkl pellavarouhetta
ripaus suolaa

1 tl leivinjauhetta
1 tl ceylon-kanelia
1/2 tl vaniljajauhetta
2 isoa kypsää banaania
3 rkl kookosöljyä
2-3 rkl luomuhunajaa (tai esim. vaahterasiirappia)
noin 3 rkl kookoshiutaleita koristeluun

Ohjeet:

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Lisää mantelit tehosekoittimeen ja jauha karkeaksi jauhoksi. 
Kaada jauhot isoon kulhoon ja sekoita joukkoon kaurahiutaleet. Rouhi pähkinät pieniksi 
paloiksi ja lisää ne kuivattujen hedelmien kanssa jauhojen joukkoon. Lisää vielä pellavarouhe 
ja mausteet ja sekoita hyvin.

2. Pilko banaanit tehosekoittimeen ja lisää kookosöljy ja hunaja. Sekoita tasaiseksi seokseksi. 
Lisää banaaniseos kuivien aineiden joukkoon ja sekoita huolellisesti. Tässä kohtaa kannattaa 
maistaa keksitaikinaa ja lisätä makeutusta tai mausteita, jos taikina niitä kaipaa.

3. Muotoile taikinasta lusikan ja käsien avulla 10 palloa, aseta ne leivinpaperilla päällystetylle 
uunipellille ja paina kevyesti keksin muotoon. Paista 20-25 minuuttia, kunnes keksit 
ovat saaneet kauniin kullanruskean värin. Anna jäähtyä hetken ennen tarjoilua. Tarjoile 
lämpimänä ja nautiskele! Keksit säilyvät jääkaapissa jopa viikon.
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W W W.T U U L I A . C O

Banaanileipä on täydellinen viikonloppuaamiaisten herkku ja myös ihana 
piknikeväs kaikenlaisille retkille. Se on hyvää uunituoreena ihan sellaisenaan, 
mutta sopii hyvin myös jugurtin ja marjojen kanssa. Banaanileipä monesti 
paranee ollessaan jääkaapissa, kun sen maut hieman tiivistyvät.

Herkullinen banaanileipä 

Ohjeet:

1. Laita uuni lämpiämään 175 asteeseen. Muussa kolme banaania 
suuressa kulhossa haarukalla tai sauvasekoittimella. Lisää joukkoon 
kaikki mausteet ja sekoita hyvin.

2. Sulata kookosöljy, sekoita se banaanien joukkoon ja lisää myös 
kaikki muut ainekset. Sekoita hyvin. Taikina saa jäädä varsin 
löysäksi.

3. Voitele leipävuoka kevyesti kookosöljyllä ja kaada taikina 
vuokaan. Leikkaa yksi banaani kahtia, niin että saat kaksi 
pitkulaa banaaninpuolikasta. Asettele ne leivän päälle ja murenna 
koristeeksi kourallinen pähkinöitä, jos haluat.

4. Paista uunissa 40-50 minuuttia, kunnes leipä on saanut 
kullanruskean värin. Tarjoile joko sellaisenaan tai esimerkiksi 
jugurtin ja marjojen kera. Valmis leipä kannattaa säilyttää 
jääkaapissa.

PÄ H K I N Ä T Ö N

1 dl kauramaitoa
2 1/2 dl gluteenitonta 
kaurajauhoa
2 1/2 dl tattarijauhoa
(kourallinen saksanpähkinöitä)

24 x 10 cm vuokaan

3 + 1 isoa kypsää banaania
2 tl leivinjauhetta
1/2 tl aitoa vaniljajauhetta
ripaus merisuolaa
2 tl kanelia
1/2 tl kardemummaa
3 kananmunaa
1/2 dl kookosöljyä
3 rkl hunajaa
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W W W.T U U L I A . C O

Muffinsseihin voi helposti kätkeä kaikenlaisia kasviksia ja oma lempparini on kesäkurpitsa, joka 
sopii hyvin yhteen banaanin kanssa. Nämä muffinssit ovat ihanan meheviä ja kivan helppoja 
valmistaa! 

Kesäkurpitsamuffinssit
V E G A A N I N E N

6-8 muffinssia

2 rkl chia-siemeniä + 6 rkl vettä (tai 
kaksi kanamunaa)
3 rkl sulaa kookosöljyä
2 ½ dl raastettua kesäkurpitsaa
1 kypsä banaani muussattuna
2 rkl hunajaa (tai esimerkiksi 
vaahterasiirappia)
2 dl gluteenitonta kaurajauhoa
1 dl täysjyväriisijauhoa

2 tl leivinjauhetta
1 tl kanelia
1/2 tl inkivääriä
ripaus suolaa

Ohjeet:

1. Lämmitä uuni 200 asteeseen. Sekoita chia-siemenet veteen isossa kulhossa ja anna turvota 
hetken aikaa.

2. Raasta kesäkurpitsa hienoksi raasteeksi. Muussaa banaani esimerkiksi haarukalla. Lisää 
kesäkurpitsaraaste, banaani, kookosöljy ja hunaja chia-siementen joukkoon ja sekoita hyvin. 
Sekoita kuivat ainekset keskenään pienessä kulhossa, ja lisää ne sitten muiden ainesten joukkoon. 
Sekoita huolellisesti ja lisää jauhoja tarvittaessa, jos taikina tuntuu liian löysältä. 

4. Lusikoi taikina muffinssivuokiin ja paista muffinsseja noin 20-25 minuuttia, kunnes ne ovat 
kauniin kullanruskeita. Anna muffinssien jäähtyä hetki ennen tarjoilua. Valmiit muffinssit 
säilyvät jääkaapissa noin 2-3 päivää.

PÄ H K I N Ä T Ö N
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Hei sinä! Kiitos, kun latasit tämän e-kirjan. Toivon kovasti, että 
siitä on sinulle iloa ja inspiraatiota keittiössä puuhasteluun!

Olen ruuasta ja hyvästä olosta bloggaava yrittäjä, ruokakirjailija, 
valokuvaaja ja täyspäiväinen foodie. Asun Helsingissä mieheni 
kanssa ja rakastan ruokaa, aurinkoa, nauramista ja kaikenlaista 
rentoilua. 

Sain idean blogin pitämiseen, kun halusin kirjoittaa muistiin 
hyväksi kokemiani reseptejä sekä hyvän olon vinkkejä. Tuoreet ja 
raikkaat raaka-aineet, gluteenittomat leipomukset ja herkulliset 
aamiaiset ovat oman keittiöni kulmakiviä. Löydät lisää reseptejä 
ja vinkkejä nettisivuiltani sekä runsaasti inspiraatiota Instagram-
tililtäni. 

Toivotankin sinut siis lämpimästi tervetulleeksi mukaani rennon 
kokkailun, herkullisten ruokien ja hyvän olon maailmaan!

#tuuliablog 
#goodmorningbytuulia

Tuulia

Kuva: Sam Jamsen



Seuraa blogia myös sosiaalisessa mediassa!

Tuulia on blogi täynnä hyvää oloa ja ravitsevaa 
ruokaa. Löydätkin siis paljon lisää reseptejä ja 

inspiraatiota nettisivuiltani!

www.tuulia.co

twitter.com/tuuliatalvio

bloglovin.com/blogs/tuulia-14747497

pinterest.com/tuuliatalvio

instagram.com/tuuliatalvio  

facebook.com/tuulialiving

http://www.tuulia.co/fi
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http://bloglovin.com/blogs/tuulia-14747497
http://pinterest.com/tuuliatalvio
http://instagram.com/tuuliatalvio  
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healthy living + good vibes
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