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Loppusyksy



Reseptit noin neljälle hengelle
Sivut 4-8

TERVETULOA KOKKAILEMAAN  
VENNERIN JOUKKOIHIN! 
Sait lahjaksi tai olet tilannut meiltä upean sesongin mukaisen Venner-kokkikurssin, 
joka toivottavasti ilahduttaa ja opettaa uutta sesonginmukaista, kestävän kehityksen 
kokkailua. Raaka-aineet ovat huolella valittuja, tuoreita ja herkullisia – laatikossa on kaikki 
kokkailuun tarvittava öljyä lukuunottamatta. 

Me suosittelemme, että katsot/te ensin reseptivideot, ja niiden jälkeen lähdet/te 
kokkailemaan! Reseptivihko on sama monen kokoisille talouksille; jos kokkailijoita on 
vähemmän, reseptit kestävät lähes koko viikon: pienemmän talouden reseptit löytyvät 
reseptivihon puolesta välistä jolloin mukana on sekä lounaat että päivälliset!! Kiire 
kokkailulle ei ole; raaka-aineet kestävät ja säilyvät pitkään hyvinä, mutta jos esimerkiksi 
avaat purkin, seuraathan neuvoja purkin kyljestä, säilytät kasviksetkin sopivan viileässä ja 
kastelet yrttiä. Kätevää, eikö vain! 

Vennerin sesonkiruokalaatikko sitoo sinut osaksi merkityksellisyyden ketjua; jokaisen 
laatikon hinnasta ohjataan osuus myös Vennerin ruokalaatikoihin vähävaraisille perheille. 
Kaikki voittavat! Syödään ja tehdään hyvää

Muistathan
katsoa 

kokkailuvideot!

SESONKIKASVIKSISTA: 

LEHTIKAALI: Lehtikaali on erittäin ravintoainetiheä vihannes, ja se sisältää monipuolisen kattauksen  
vitamiineja ja kivennäisaineita. Lehtikaalissa on mm. reilusti kaliumia, folaattia, karotenoideja,  
sekä C – ja K -vitamiineja. Lisäksi lehtikaali on monien tummanvihreiden kasvisten tavoin hyvä  
lähde kalsiumille ja A -vitamiinille. Nämä mikroravintoaineet osallistuvat kehon toimintojen,  
vastustuskyvyn ja psykologisten toimintojen ylläpitoon – Herkullista ja hyvää tekevää! Sesonki:  
Suomalainen lehtikaali on sesongissa kesä -joulukuussa.  

PALSTERNAKKA: Palsternakka on maukas lisä erilaisiin ruokiin. Se sisältää runsaasti kuitua, joka 
auttaa ruoansulatuksessa ja verensokerin tasapainossa. Palsternakkaa voi käyttää esimerkiksi 
uunijuureksiin, patoihin, keittoihin ja salaatteihin – raakana tai kypsänä. Palsternakkaa ei tarvitse kuoria, 
sillä kuoret sisältävät hyödyllisiä ravinteita ja makuun vaikuttavia öljyjä. Palsternakassa on energiaa 
ja hiilihydraatteja noin puolet perunaan verrattuna. Sesonki: syys-marraskuu, varastokasvis tammi-
huhtikuu. 

KURPITSA: Kurpitsat sopivat moniin resepteihin erinomaisesti, ja monipuolisuutensa ansiosta myös  
arkiruokiin. Kurpitsat ovat hyvää tekevää syysruokaa, ja sisältävät mm. A -vitamiinia, karotenoideja ja  
C-vitamiinia. Kurpitsoissa on myös vatsan toiminnan kannalta tärkeää ravintokuitua, ja muodostavat  
suolaiseen ruokaan juuri sopivan määrän makeutta. Ai että! Sesonki: Kurpitsa on sesongissa syys- 
marraskuussa, hokkaido – ja myskikurpitsa joulukuuhun asti.     



4

1. Aloita valmistamalla lisukekaura: lisää kattilaan 
Ruokakaura, 1 l vettä, ripaus suolaa. Anna kiehua  
8 minuuttia, ja kaada ylimääräinen vesi pois. 

2. Kauran valmistuessa pilko valkosipulit ja sipulit 
hienoksi. Pese palsternakka hyvin ja pilko pieniksi 
paloiksi.

3. Lisää öljyä kattilan pohjalle. Kuullota sipuleita 
muutaman minuutin ajan, kunnes ne ovat 
selvästi pehmenneet. Lisää palsternakka, ja jatka 
kuullottamista vielä hetki. Lisää tässä vaiheessa 
mausteita maustesuositusten mukaan. 

4. Huuhtele linssit. Lisää linssit ja 2,25 dl vesi kattilaan 
kasvisliemikuution kanssa. Anna kiehua noin 
viiden minuutin ajan, ja lisää tomaattimurska sekä 
kaurakerma. Hauduta matalalla lämmöllä vielä noin 
10 minuuttia, sekoittaen välillä pohjasta saakka.

5. Kuutio sitten punakaali pieniksi palasiksi. Sekoita 
kauran sekaan, ja lisää suolaa tarvittaessa, 
sekä ripaus oliiviöljyä. Voit maustaa kauraa 
maustesuositusten mukaan! 

6. Kun linssidahl on valmis, tarkista maku ja lisää 
haluamiasi mausteita. Purista mukaan hieman 
sitruunan mehua, ja viipaloi sitruunaa hieman 
koristeeksi. Viimeistele persiljan lehdillä sekä 
kapriksilla, ja nauti!      
       
       
       
   

TOMAATTINEN LINSSIDAHL KAURALLA
Täydellinen syksyn ruoka; lämmittävää, lohduttavaa, herkullista ja helppoa! 

Linssien ja kauran ruokaisuus yhdistettynä maukkaisiin makuihin ja punakaalin 
pirteyteen! Kannattaa kokeilla!

Reseptit noin 4 hengelle

Lapset mukaan!
Tässä reseptissä lapset voivat kuoria sipulit, sekä iästä riippuen,  
avullasi, hienontaa raaka-aineita. He voivat pestä palsternakan, 
huuhdella linssit, ja auttaa lisäämään ja mittamaan raaka-aineita 
kattilaan sekä sekoittamaan kastiketta kanssasi. Pöydän kattamiseen 
voi osallistua pienemmätkin lapset, ja herkullinen ateria on kiva  
syödä yhdessä.

Maustevinkit: Jeera, kurkuma, 
chili, erilaiset pippurit sekä 
kuivattu paprika! 

 
aktiivinen: 20 min + passiivinen: 10 min

Ruokakauraa 
punakaalia 
sipuli  
valkosipulia 
palsternakkaa  
punaisia  
linssejä (kuivattuja) 
vettä   
kasvisliemikuutio 
tomaattimurskaa 
kaurakermaa  
persiljaa   
oliiviöljyä  
kapriksia 
sitruunan mehua  
  

3 dl
n. 200 g

1 kpl
3 kynttä

1 kpl
2.5 dl

1 kpl
1 prk

1/2 prk 
1/3 ruukku

6 rkl
1/2 prk  

2 rkl

Ps. Jos jaat 
ruokakuvasi IG:ssä, 
muistathan tägätä  

@venner_ravitsemus  
niin pääsemme 

ihailemaan  
kokkailujasi! 



1. Pilko sipuli ja hienonna valkosipulinkynnet.  
Halkaise kurpitsa, poista siemenet ja kova kuori 
pientä terävää veistä apuna käyttäen. Pilko kurpitsan 
liha peukalonpään kokoisiksi paloiksi. Voit ottaa 
siemenet talteen, huuhdella ne ja paahtaa öljyn ja 
mausteiden kanssa uunissa myöhempää käyttöä 
varten! 

2. Kuullota sipulia ja valkosipulia pannulla muutamassa 
ruokalusikallisessa oliiviöljyä noin viiden 
minuutin ajan. Lisää kurpitsat, noin 2 dl vettä ja 
kasvisliemikuutio pannulle. Kypsennä keskilämmöllä 
noin 10 minuuttia, lisää kaurakerma, sekoita hyvin 
ja anna kiehua vielä pari minuuttia, tai kunnes 
kurpitsat ovat pehmeitä. Lisää tässä vaiheessa 
mausteita vinkkien mukaan, jos haluat. Sekoita 
ajoittain. 

3. Valmista punakaalisalaatti: hienonna punakaali, lisää 
mukaan öljyä sekä suolaa, ja sekoita hyvin.

4. Keitä pasta paketin ohjeiden mukaisesti. Mausta 
keitinvesi ripauksella suolaa. 

5. Nostele pasta ja paistetut kurpitsat laakeaan 
kulhoon. Hienonna aurinkokuivatut tomaatit, ja 
sekoita kaikki keskenään.  

6. Mausta suolalla tarvittaessa ja mustapippurilla. 
Nautitaan persiljan ja pähkinöiden kanssa. Koristele 
kapriksilla. 
HUOM! Kurpitsan koko saattaa vaihdella, tässä paras 
olisi n. 1kg pieni kurpitsa. Jos omasi on sitä kovasti 
isompi, voit säästää osan seuraavan päivän kauraton 
sekaan! 

KURPITSAPASTA PUNAKAALISALAATILLA
Nyt on aika antaa kurpitsalle mahdollisuus! Tämä ihana syksyn sesonkipasta saa  

kasviksensa sesongin herkusta, ja proteiinia kikhernepastasta. Kurpitsan ja  
aurinkokuivattujen tomaattien makuyhdistelmä on herkullinen, kaurakerman  

pehmentäessä sitä juuri sopivasti. Niin hyvää! 

Reseptit noin 4 hengelle

Lapset mukaan! 
Tässä reseptissä lapset voivat kuoria sipulit, sekä  
rapsuttaa siemenet irti kurpitsasta. Pienet kädet  
voivat sekoittaa pastaa sekä tietenkin auttaa pöydän 
kattamisessa!  

P.S.  
Muistathan

katsoa  
reseptivideot!

Muita mausteita: Kurkumaa, 
jauhettua paprikaa, kuivattua 
tai tuoretta chiliä 0,5 tl kutakin. 
   
 

 
aktiivinen: 20 min + passiivinen: 20 min

kurpitsaa 
sipulia 
valkosipulia 
kasvisliemikuutio 
vettä   
oliiviöljyä  
linssipastaa 
kaurakermaa  
aurinkokuivattuja 
tomaatteja 
persiljaa 
cashewpähkinöitä
suolaa  
mustapippuria  
punakaalia 
kapriksia 
öljyä  
 

1 kpl
1 kpl

4 kynttä
1 kpl

2 dl
2 rkl

1 pkt
1/2 prk 

1 prk

1/3 ruukku
1/2 ps  

0.5 tl
0.5 tl

n. 200 g 
1/2 prk



1. Hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuullota 
niitä pannulla oliiviöljyssä noin viiden minuutin ajan 
miedolla lämmöllä. Viipaloi sienet ja lisää ne pannulle. 
Jatka kypsentämistä noin viiden minuutin ajan.

2. Sekoita joukkoon Ruokakaura ja anna paahtua 
miedolla lämmöllä välillä sekoittaen.

3. Lisää pannulle kasvisliemikuutio ja noin 3 dl vettä. 
Anna kauraton porista miedolla lämmöllä välillä 
sekoittaen noin 10 minuuttia.

4. Huuhtele lehtikaali, ja revi pieniksi paloiksi irti 
ruodostaan. Lisää mukaan kaurattoon lehtikaali ja 
kookosmaito. Sekoita ja jatka kypsentämistä n. 10 
minuuttia. 

5. Purista puolikkaan sitruunan mehu joukkoon, sekoita. 
Käännä levy pois päältä ja anna tekeytyä hetken.

6. Viimeistele kauratto suolalla, pippurilla, pähkinöillä ja 
persiljasilpulla!  
 
HUOM! Katso leftover-vinkit viimeiseltä sivulta.

SITRUUNAINEN KAURATTO HERKKUSIENILLÄ
Kauratto on perinteistä risottoa ravitsevampi kaveri! Tämä monipuolinen  

ruoka-annos on varmasti täyttävä ja herkullinen, ja saa seurakseen sesongin lehtikaalia.  
Sienet ja cashewpähkinät ovat herkullisia ja kuitupitoisia ruoka-aineita, jotka  

tuovat ruokaisuutta annokseen!

Lapset mukaan!
Tässä reseptissä lapset voivat auttaa sipulien  
kuorimisessa, ja iästä riippuen myös muiden  
raaka-aineiden kuorinnassa ja pilkkomisessa!  
Herkkusienten pilkkominen tylpällä ruokaveitsellä  
käy pienemmiltäkin! Lapset voivat lisätä veden  
kaurattoon ja sekoitella sitä - valvonnassasi,  
tietenkin!

Reseptit noin  
kahdelle hengelle

Sivut 10-15

Muistathan
katsoa 

kokkailuvideot!

Reseptit noin 4 hengelle

Maustevinkit: Erilaiset  
pippurit & kuivattua timjamia.

 
aktiivinen: 20 min + passiivinen: 20 min

sipuli  
valkosipulia  
kasvisliemikuutio 
oliiviöljyä  
Alku Ruokakauraa  
lehtikaalia   
herkkusieniä  
kookosmaitoa  
sitruuna   
persiljaa 
cashewpähkinöitä 
suolaa   
pippuria   
 

1 kpl
2 kynttä

1 kpl
3 rkl 
3 dl

100 g
          100 g 

1 prk  
        0.5 kpl
1/3 ruukku
          100 g 

0.5 tl
0.5 tl



1. Aloita valmistamalla kaura: lisää kattilaan Ruokakaura, 
5 dl  vettä, ripaus suolaa. Anna kiehua 8 minuuttia, ja 
kaada ylimääräinen vesi pois. 

2. Kauran valmistuessa hienonna valkosipulit ja sipulit 
hienoksi, ja pese palsternakka hyvin ja pilko pieniksi 
paloiksi.

3. Lisää oliiviöljyä kattilan pohjalle. Kuullota sipuleita 
muutaman minuutin ajan, kunnes ne ovat 
selvästi pehmenneet. Lisää palsternakka, ja jatka 
kuullottamista vielä hetki.

4. Huuhtele linssit. Lisää linssit ja 2,25 dl vettä kattilaan 
kasvisliemikuution kanssa. Anna kiehua noin 
viiden minuutin ajan, ja lisää tomaattimurska sekä 
kaurakerma. Hauduta matalalla lämmöllä vielä noin  
10 minuuttia, sekoittaen välillä pohjasta saakka.

5. Kuutio sitten n. 100 g  punakaalia pieniksi palasiksi. 
Sekoita kauran sekaan, ja lisää suolaa tarvittaessa, 
sekä ripaus öljyä.

6. Kun linssidahl on valmis, tarkista maku ja lisää 
haluamiasi mausteita. Purista mukaan hieman 
sitruunan mehua, ja viipaloi sitruunaa hieman 
koristeeksi. Viimeistele persiljan lehdillä sekä 
kapriksilla, ja nauti! HUOM! Säästä puolet kastikkeesta 
huomisen ”Love your leftovers”-reseptiin! 

Reseptit noin 2 hengelle

Muita mausteita: Jeera, kurku-
ma, chili & erilaiset pippurit. 

 
aktiivinen: 20 min + passiivinen: 10 min

Ruokakauraa  
punakaalia  
sipuli  
valkosipulia 
palsternakkaa  
punaisia  
linssejä (kuivattuja) 
vettä  
kasvisliemikuutio 
tomaattimurskaa 
kaurakermaa  
persiljaa  
oliiviöljyä  
kapriksia 
sitruunan mehua  

          1,5 dl
n. 100 g

1 kpl
3 kynttä

1 kpl
2.5 dl

1 kpl
1 prk

1/2 prk 
1/3 ruukku

6 rkl
1/2 prk

2 rkl
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Lapset mukaan! Tässä reseptissä lapset voivat kuoria sipulit, sekä iästä riippuen, avullasi, hienontaa 
raaka-aineita. He voivat pestä palsternakan, huuhdella linssit, ja auttaa lisäämään ja mittamaan raa-
ka-aineita kattilaan sekä sekoittamaan kastiketta kanssasi. Pöydän kattamiseen voi osallistua  
pienemmätkin lapset, ja herkullinen ateria on kiva syödä yhdessä.

TOMAATTINEN  
LINSSIDAHL KAURALLA

Täydellinen syksyn ruoka; lämmittävää, lohduttavaa, 
herkullista ja helppoa! Linssien ja kauran ruokaisuus 

yhdistettynä maukkaisiin makuihin ja punakaalin 
pirteyteen! Kannattaa kokeilla!

1. Lisää kookosmaito ja vesi edellisen päivän  
kastikkeeseen. Sekoita ja lämmitä. 

2. Tarjoile keitto cashewpähkinöiden kanssa.    
   
     

LOVE YOUR LEFTOVERS!  
PEHMEÄ LINSSIKEITTO 

aktiivinen: 5 min + passiivinen: 0 min

 
edellisen päivän 
linssidahl- 
kastikkeesta  
vettä  
kookosmaitoa  
cashewpähkinöitä  
 

1/2 
  
 

1 dl  
1/3 prk 

50 g 



1. Pilko sipuli ja hienonna valkosipulinkynnet. Halkaise 
kurpitsa, poista siemenet ja kova kuori pientä terävää 
veistä apuna käyttäen. Pilko kurpitsan liha pieniksi 
palasiksi. Voit ottaa siemenet talteen, huuhdella 
ne ja paahtaa öljyn ja mausteiden kanssa uunissa 
myöhempää käyttöä varten! 

2. Kuullota sipulia ja valkosipulia pannulla muutamassa 
ruokalusikallisessa oliiviöljyä noin viiden minuutin ajan. 
Lisää kurpitsat, noin 2 dl vettä ja kasvisliemikuutio 
pannulle. Kypsennä keskilämmöllä noin 10 minuuttia, 
lisää kaurakerma, sekoita hyvin ja anna kiehua vielä 
pari minuuttia, tai kunnes kurpitsat ovat pehmeitä. 
Lisää tässä vaiheessa mausteita vinkkien mukaan, jos 
haluat. Sekoita ajoittain. 

3. Valmista punakaalisalaatti: hienonna punakaali, lisää 
mukaan öljyä sekä suolaa, ja sekoita hyvin.

4. Keitä 1/2 pkt pastaa paketin ohjeiden mukaisesti. 
Mausta keitinvesi ripauksella suolaa.  

5. Nostele pasta ja paistetut kurpitsat laakeaan kulhoon. 
Hienonna ja lisää aurinkokuivatut tomaatit ja sekoita 
kaikki keskenään hyvin.    

6. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Nautitaan persiljan 
ja siementen sekä punakaalisalaatin kanssa.  
HUOM! Ota puolet kastikkeesta sekä salaatista 
seuraavan päivän ruokaan, säilytä jääkaapissa.   
       
       
   

Reseptit noin 2 hengelle

KURPITSAPASTA  
PUNAKAALISALAATILLA

Lapset mukaan!
Tässä reseptissä lapset voivat kuoria sipulit, sekä rapsuttaa siemenet irti kurpitsasta. Pienet kädet  
voivat sekoittaa pastaa sekä tietenkin auttaa pöydän kattamisessa!     
 

Ps. Jos jaat 
ruokakuvasi IG:ssä, 
muistathan tägätä  

@venner_ravitsemus  
niin pääsemme 

ihailemaan  
kokkailujasi! 

LOVE YOUR LEFTOVERS!  
KURPITSAKASTIKE

aktiivinen: 5 min + passiivinen: 10 min

 
edellisen päivän 
kastike
ruokakauraa
vettä 
kasvisliemikuutio 
 
  

1/2 

1.5 dl 

1/2 

1. Valmista ruokakaura paketin ohjeen mukaan. 

2. Lämmitä edellisen päivän kastike kuumaksi.  

3. Tarjoile kurpitsakastike kauralisukkeen sekä  
jääkaapissa maustuneen punakaalisalaatin kanssa!   
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Nyt on aika antaa kurpitsalle mahdollisuus! Tämä ihana syksyn sesonki-
pasta saa kasviksensa sesongin herkusta, ja proteiinia kikhernepastasta. 

Kurpitsan ja aurinkokuivattujen tomaattien makuyhdistelmä on  
herkullinen, kaurakerman pehmentäessä  

sitä juuri sopivasti. Niin hyvää!  

 
aktiivinen: 20 min + passiivinen: 20 min

kurpitsaa    
sipulia  
valkosipulia  
kasvisliemikuutio  
vettä  
oliiviöljyä  
kikhernepastaa   
kaurakermaa  
aurinkokuivattuja  
tomaatteja  
persiljaa   
cashewpähkinöitä 
mustapippuria  
punakaalia  
kapriksia  
öljyä 

            1 kpl                 
            1 kpl
     4 kynttä           
            1 kpl
              2 dl
            2 rkl                                               
       1/2 pkt
       1/2 prk   
           1 prk

1/3 ruukku
         50g 

           0.5 tl            
     n. 200 g 

1/2 prk 

Muita mausteita: Kurkumaa, 
jauhettua paprikaa, kuivattua 
tai tuoretta chiliä 0,5 tl kutakin.  
    
  



1. Hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Kuullota niitä 
pannulla oliiviöljyssä noin viiden minuutin ajan 
 miedolla lämmöllä. Viipaloi sienet ja lisää ne  
pannulle. Jatka kypsentämistä noin viiden minuutin 
ajan.

2. Sekoita joukkoon Ruokakaura ja anna paahtua  
miedolla lämmöllä välillä sekoittaen.

3. Lisää pannulle kasvisliemikuutio ja noin 3 dl vettä. 
Anna risoton porista miedolla lämmöllä välillä 
sekoittaen noin 10 minuuttia.

4. Huuhtele lehtikaali, ja revi pieniksi irti roudostaan.  
Lisää mukaan risottoon, ja jatka kypsentämistä  
n. 10 minuuttia. Lisää hieman vettä tarvittaessa.

5. Lisää kookosmaito ja purista puolikkaan sitruunan 
mehu joukkoon. Käännä levy pois päältä ja anna 
tekeytyä hetken.

6. Viimeistele kaurarisotto suolalla, pippurilla, pähkinöillä 
ja persiljasilpulla!  
 
HUOM! Säilytä noin puolet ruuasta seuraavan  
päivän ”Love your leftovers” - reseptiä varten! 

Reseptit noin 2 hengelle

Maustevinkit: Erilaiset  
pippurit & kuivattua timjamia. 
  

 
aktiivinen: 20 min + passiivinen: 20 min

sipuli   
valkosipulia  
kasvisliemikuutio 
oliiviöljyä   
Ruokakauraa  
lehtikaalia    
herkkusieniä  
kookosmaitoa 
sitruuna   
persiljaa 
cashewpähkinöitä 
suolaa   
pippuria   

           1 kpl
     2 kynttä
           1 kpl
            3 rkl
             3 dl
         100 g 
         200 g       

2/3 prk 
0.5 kpl

1/3 ruukku
        100 g
         0.5 tl
         0.5 tl

Lapset mukaan!
Tässä reseptissä lapset voivat auttaa sipulien kuorimisessa, ja iästä riippuen myös muiden raaka- 
aineiden kuorinnassa ja pilkkomisessa! Herkkusienten pilkkominen tylpällä ruokaveitsellä käy  
pienemmiltäkin! Lapset voivat lisätä veden kaurattoon ja sekoitella sitä - valvonnassasi, tietenkin!

SITRUUNAINEN KAURATTO HERKKUSIENILLÄ
Kauratto on perinteistä risottoa ravitsevampi kaveri! Tämä monipuolinen ruoka-annos  

on varmasti täyttävä ja herkullinen. Sienet ja cashewpähkinät ovat herkullisia 
 ja kuitupitoisia ruoka-aineita, jotka tuovat ruokaisuutta annokseen!

Ps. Jos jaat 
ruokakuvasi IG:ssä, 
muistathan tägätä  

@venner_ravitsemus  
niin pääsemme 

ihailemaan  
kokkailujasi! 
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LOVE YOUR LEFTOVERS!  
KAURATTOVUOKA

1. Hienonna punakaali pieniksi kuutioiksi. Sekoita  
edellisen päivän ruokaan. 

2. Öljyä kevyesti pieni uunivuoka, ja paista n. 175 asteessa  
10-15 minuutin ajan tai pikaisesti pannulla!

aktiivinen: 5 min + passiivinen: 15 min

 
  punakaalia  
 edellisen päivän  
 kauratosta
 suolaa  
 mustapippuria

n. 200 g
              1/2  



  
Jaathan meille kokemuksesi Venner-sesonkiruokalaatikosta. Toivomme, että 
pidit sesonkiruokalaatikon sisällöstä sekä resepteistä. Ja tietenkin hienoa, 
jos sait uutta inspiraatiota kokkailuun - ehkäpä innostuit kasvisruuasta tai 
veit arkeesi uuden reseptin?
 
Olisi upea saada sinulta palautetta, jotta voimme kehittyä vielä paremmaksi! 
Ottamalla kuvan qr-koodista pääset palautekyselyymme. Iso kiitos!

PALAUTETTA VENNERILLE

1. Hienonna valkosipuli. Kuullota kattilassa n. 5 minuu-
tin ajan oliiviöljyssä sekoitellen. Lisää tässä vaihees-
sa mukaan maustevinkkien mausteita, jos haluat.

2. Huuhtele linssit, ja lisää nekin kattilaan, ja paista 
ihan hetkisen ajan sekoitellen. Lisää sitten mukaan 
vesi, kasvisliemikuutio ja suolaa. Sekoita ja anna 
kiehua hiljalleen n. 20 minuutin ajan. Purista mukaan  
lopun sitruunan palasen mehu.

3. Koristele öljyllä ja yrteillä jos sinulla on!

aktiivinen: 10 min + passiivinen: 20 min

 
valkosipulia  
punaisia linssejä  
vesi
sitruunasta   
kasvisliemikuutio

4 kynttä  
3 dl 

1 l
loput 
1 kpl  

Maustevinkit: Sitruunapippuri,  
juustokuminan siemeniä,  
sitruunan mehua & korianteria. 
 

LOVE YOUR LEFTOVERS!  
LINSSIKEITTO  

Reseptit noin 4 hengelle

LEHTIKAALILISUKEaktiivinen: 5  min + passiivinen: 10 min

 

lehtikaalia   
neitsyoliviiöljyä    
suolaa    
mustapippuria

100g
6 rkl 

ripaus         
ripaus 

1. Lehtikaalisalaatin salaisuus on salaatin hieronnassa!  
Revi salaatinlehdet irti ruodoistaan, huuhtele ne ja  
kuivaa puhtaalla keittiöpyyhkellä. 

2. Laita kulhoon, ja kaada öljy päälle. Hiero lehtikaalin  
palasia voimakkaasti n. 1 minuutin ajan, kunnes ne 
pehmenevät.  

3. Mausta suolalla ja pippurilla, ja tarjoile minkä tahansa  
aterian kanssa lisukkeena! 

Reseptiikasta jää yli hieman linssejä, lehtikaalia sekä kauraa. Kaura käy lisukkeeksi oikeastaan mille 
vain, ja linsseistä sekä lehtikaalista voit kokkailla vaikka nämä alla olevat extrareseptit!


