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Tämä kirja on omistettu kaikille blogini lukijoille, 
jotka ovat jakaneet tämän matkan kanssani. Kirjan 
tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman teidän 
rakkauttanne, tukeanne ja innostustanne. Toivon, 
että voin inspiroida teitä yhtä paljon kuin te olette 
inspiroineet minua. Kiitos, että olette jakaneet 
tämän kaiken kanssani, se merkitsee minulle 
enemmän kuin pystyn sanoin kuvaamaan.
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Vain vähän yli neljä vuotta sitten olin vielä sokeri- 
hiiri, siis täysin sokeririippuvainen. Olin aina 
ollut hyvin perso makealle, ja lapsena lempiruo-
kiani olivat strösseleillä päällystetty paahtoleipä 
ja ”suklaamössö”. Suklaamössö oli ihanan ma-
kuista ja nimensä mukaisesti todella tahmaista. 
Sen tekemistä varten etsimme siskojeni kanssa 
keittiökaapeista mitä tahansa makeita aineksia – 
yleensä maitosuklaata, vaahtokarkkeja, hedelmä-
karkkeja, toffeita, siirappia ja riisimuroja – jotka 
sulatimme kattilassa tahmeaksi suklaaherkuksi. 
Tuhosimme kolmistaan koko kulhollisen yhdellä 
istumalla! Sittemmin sokerinhimoni vain kasvoi 
ja saavutti huippunsa opiskellessani ensimmäistä 
vuotta St Andrewsin yliopistossa, jolloin minä ja 
ystäväni käytännössä elimme Ben & Jerry’s Coo-
kie dough -jäätelöllä, suklaalla (mieluiten tof-
feetäytteisellä) ja kirpeillä irtokarkeilla. Olimme 
kaikki aivan koukussa sokerisiin lohturuokiin, ja 
ruoan ravintoarvo tuli tärkeysjärjestyksessä vasta 
kaukana perässä! 

Tuntuu hullulta, että ruokavalioni on muut-
tunut niin valtavasti suhteellisen lyhyessä ajas-
sa. Olen varma, että tutustuttuasi tähän kirjaan 
sinun on vaikea uskoa, että minulla oli tapana 
syödä tuolla tavalla. Vieläkin hullummalta tun-
tuu varmasti se, etten itse asiassa pitänyt lainkaan 
hedelmistä enkä vihanneksista, ihan oikeasti! Ba-
naania ja maissia lukuun ottamatta välttelin kaik-
kea hedelmiin ja vihanneksiin liittyvää.

Asiat kuitenkin muuttuivat hyvin nopeasti ja ai-
van yllättäen. Kesällä 2011, heti toisen yliopisto- 
vuoteni jälkeen, minulla diagnosoitiin melko 
harvinainen sairaus nimeltä posturaalinen taky- 
kardiasyndrooma (POTS). Se on todella outo 
sairaus, eivätkä edes perheenjäseneni tai parhaat 
ystäväni pysty vieläkään oikein ymmärtämään sitä. 
Syndrooma vaurioittaa autonomista hermostoa – 
järjestelmää, joka säätelee kaikkea, minkä on tar-

koitus tapahtua elimistössä automaattisesti: sy-
dämen toimintaa, ruoansulatusta, verenkiertoa, 
immuunijärjestelmää ja niin edelleen. Kuten 
voit kuvitella, tällä oli aika tuhoisa vaikutus elä-
määni – en pystynyt kävelemään kadulla, nukuin 
16 tuntia päivässä, pyörtyilin, kärsin jatkuvista 
säryistä, sydämentykytyksestä, sietämättömistä 
vatsakivuista ja alituisista päänsäryistä. Listaa voi-
si jatkaa loputtomiin. Se oli kamalaa, ja 95 pro-
senttia ajasta olin sänkypotilaana. Sain unohtaa 
entisen elämäni.

Näin vakava sairaus oli suurempi haaste kuin 
olisin koskaan osannut kuvitella. Siihen asti olin 
aina ollut todella terve, joten sairastuminen tuli 
täytenä yllätyksenä. Olin tuolloin vasta 19-vuo-
tias, ja takanani oli kesä Pariisissa, missä olin 
ollut tekemässä uraa mallina ja pitämässä haus-
kaa. Muutos siitä sänkypotilaaksi sairaalaan vain 
muutamassa viikossa oli minulle valtava järkytys. 
Kun sairaalajaksoni pitenivät pitenemistään eikä 
yksikään lääkäri osannut sanoa, mikä minua vai-
vasi, romahdin täysin. Neljän kuukauden sairaa-
lassa ravaamisen ja satojen kokeiden jälkeen sain 
vihdoin diagnoosin ja muistan yhä sen valtavan 
helpotuksen tunteen, kun ihana lääkärini antoi 
sairaudelleni nimen. Enää minua ei ainakaan 
voinut väittää luulosairaaksi!

Vaikka sairaudellani oli nyt nimi, mikään ei 
juuri helpottanut, ainakaan yhtä paljon kuin 
olin uskonut. Jouduin syömään useita erilaisia 
lääkkeitä ja steroideja, joista jotkin aiheuttivat 
uusia oireita ja joista mikään ei kunnolla aut-
tanut. Olin edelleen käytännössä sänkypotilas, 
minkä takia tunsin itseni todella ulkopuoliseksi, 
ja itsevarmuuteni ja itsetuntoni laskivat nollaan. 
Yhteydenpito ystäviin tuntui mahdottomalta. 
Osittain tämä johtui siitä, että minulla ei ollut 
energiaa ja halusin vain nukkua koko ajan, mutta 
myös siitä, että minua hävetti kertoa kenellekään, 
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mistä oikeasti oli kyse. En halunnut, että minua 
pidettäisiin sairaana, ja tunsin itseni niin eri-
laiseksi kuin kaikki muut, etten yksinkertaisesti 
osannut olla heidän kanssaan.

Tammikuussa 2012 päätin yrittää olla ”nor-
maali” ja lähteä matkalle Marrakechiin poika- 
ystäväni kanssa. Matka oli kuitenkin enempi vä-
hempi täysi katastrofi, ja minut tuotiin kotiin 
puolitajuissani pyörätuolissa. Tämä ei tieten-
kään ollut toivottavaa, mutta totta puhuen se teki 
minulle pelkästään hyvää. Se sai minut nimittäin 
tajuamaan, mitä minulle todella oli tapahtu-
massa. Ymmärsin, että tilanteen muuttaminen 
oli omalla vastuullani. En voinut enää luottaa 
lääkäreihini, ja minun oli itse keksittävä, miten 
saisin elämäni takaisin. Niinpä kulutin seuraa-
van viikon etsien holistisia, luonnollisia paran-
nuskeinoja, ja se sai minut lopulta muuttamaan 
ruokavalioni.

Pitkän googlailun jälkeen törmäsin netissä to-
della inspiroiviin ihmisiin, etenkin yhdysvalta-
laiseen naiseen nimeltä Kris Carr, joka muutti 
elämäni yhdessä yössä. Hän oli muuttanut ruoka-
valionsa pitääkseen sairastamansa syövän kurissa 
ja kirjoittanut aiheesta upean kirjan. Sen luet- 
tuani oivalsin heti, että jos hän pystyi toipumaan 
sairaudestaan, minäkin voisin toipua omastani. 
Niinpä siirryin saman tien lisäaineettomaan ja 
kasvispohjaiseen ruokavalioon ja jätin pois li-
han, maitotuotteet, sokerin, gluteenin, kaiken 
prosessoidun ja kaikki kemikaalit sekä lisäaineet. 
Kuten voit kuvitella, se oli todella vaikea muutos 
henkilölle, joka ei ollut koskaan aiemmin syönyt 
hedelmiä eikä vihanneksia, puhumattakaan kvi-
noasta, tattarista tai chia-siemenistä! En koskaan 
unohda perheenjäsenteni ilmettä kertoessani 
heille, että minusta tulee gluteenitonta ruoka-
valiota noudattava vegaani – en muista koskaan 
nähneeni ketään yhtä yllättyneenä ja hämmenty-
neenä. En tiedä, uskoivatko he minun kestävän 
päivääkään, mutta itse olin päättänyt vakaasti ko-
keilla. Ongelmana oli vain se, ettei minulla ollut 
aavistustakaan, mitä suuhuni laittaisin!

PARANTAVA RUOKA 
Olin täysin valmis kokeilemaan terveellistä ruoka- 
valiota, kunnes yhtäkkiä tajusin, että en tiennyt 
mitä syödä enkä myöskään osannut laittaa ruokaa! 
Osasin kyllä keittää pastaa ja tehdä munakokke-
lia, mutta siinä oikeastaan kaikki. Tästä huoli-
matta halusin kovasti kokeilla tätä uutta elämän-
tapaa, joten seuraavien noin kolmen kuukauden 
ajan söin kirjaimellisesti samaa ruokaa joka 
päivä. Aamiaiseni oli banaani-mustikkapuuro, 
johon lisäsin banaaniviipaleet ja mustikat heti 
alussa, jotta ne varmasti hajoaisivat (silloin en 
vielä tiennyt, että siten ne antavat puuroon myös 
eniten makua). Lounaana oli tattaripaahto- 
leipä, jonka päällä oli soseutettua avokadoa ja 
paahdettuja tomaatteja: tosi hyvää mutta hieman 
yksitoikkoista päivästä toiseen syötynä! Päivälli-
seksi taas söin täysjyväriisistä tehtyä pastaa ja jon-
kinlaista kasviskastiketta.

Kuten voit kuvitella, podin vakavaa annoska-
teutta, kun kaikki ympärilläni ahmivat mitä eri-
laisimpia ruokia, ja itse taas söin samoja aterioita 
päivästä toiseen. Silti jotain hämmästyttävää oli 
tapahtumassa: aloin tuntea oloni paremmaksi! 
Oireeni alkoivat helpottaa ja energiani palautua 
– se tuntui kerrassaan käsittämättömältä. Muu-
tos tapahtui hitaasti mutta tuntui uskomattoman 
jännittävältä ja todella rohkaisevalta. Se innosti 
minua perehtymään ruoanlaittoon paremmin, ja 
siinä kohtaa blogini Deliciously Ella tuli mukaan 
kuvioihin. Ajattelin, että jos kirjoittaisin blogia 
ja lupaisin itselleni kokeilla kolmea uutta ruoka-
ohjetta viikossa, alkaisin pitää tästä uudesta tavas-
tani laittaa ruokaa, ja juuri niin kävikin.

Kun kerroin ihmisille alkavani pitää ruoka- 
blogia, osa heistä reagoi oudosti sanoen ”Mutta 
ethän sinä laita ruokaa” – mikä siihen asti olikin 
pitänyt täysin paikkansa. Kun tarjouduin ensim-
mäistä kertaa kokkaamaan poikaystävälleni, hän 
oli jopa syönyt päivällistä ennen saapumistaan. 
Niinpä päätin pitää blogin yksityisenä mutta lu-
pasin, että 20 päivityksen jälkeen näyttäisin sen 
muutamalle ystävälleni, ja siitä kaikki sai alkun-
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sa. Blogini lukijamäärän hitaasti kasvaessa myös 
ruoanlaittotaitoni ja itsevarmuuteni ruoanlait-
tajana kohenivat täysin uudelle tasolle. Ensim-
mäisen puolentoista vuoden aikana blogissa oli 
vieraillut yli viisi miljoonaa kävijää, mikä tuntui 
aika epätodelliselta. Aloin jopa saada yhteyden-
ottoja lukijoilta, jotka kertoivat, miten resep-
tini olivat muuttaneet heidän elämänsä, mikä oli 
todella inspiroivaa. Jaan itse asiassa muutaman 
suosikkikommenttini tämän kirjan sivuilla.

Aivan kuin kaikki tuo ei olisi ollut jo riittävän 
jännittävää, oli tapahtunut jotain vielä käsittä-
mättömämpää – tunsin parantuneeni! Terveelli-
sen ruokavalion kokeileminen oli todella toimi-
nut, ja alle kahdessa vuodessa pystyin luopumaan 
kaikista lääkkeistä, joita minun olisi pitänyt syö-
dä loppuelämäni. Se tuntui ihmeeltä: lähes kaik-
ki oireeni olivat kadonneet, ja olin saanut itse- 
tuntoni takaisin - kiitos terveellisten vihannes-
ten! Se oli uskomatonta. Tunsin olevani vapaa ja 
taas täysin oma itseni.

Päätös muuttaa ruokavalioni oli ehdottomasti 
parasta, mitä olen koskaan tehnyt. Sen ansiosta 
pystyin hallitsemaan sairauttani ja saamaan elä-
mäni takaisin, mikä oli todella voimaannuttavaa. 
Tämä on ollut melkoinen matka, ja olen oppinut 
paljon, minkä vuoksi halusin kirjoittaa tämän 
kirjan – voidakseni jakaa oppimani muillekin. Se 
on minun tapani kääntää negatiiviset asiat posi-
tiivisiksi. Tiedän, miten pelottavalta terveellinen 
ruoka voi kuulostaa, ja haluan tehdä sen valmis-
tamisesta sinulle helppoa.

TERVEELLISTEN HERKKUJEN MAAILMA 
Olen huomannut, että kaikista lempiruoista saa 
tehtyä terveellisiä mutta silti herkullisia – terve 
vaan browniet, pizza ja jäätelö – pitää vain ope-
tella miten. Tässä kirjassa jaan kaikki oppimani 
niksit. Haluan myös painottaa, että en ole keit-
tiömestari vaan tavallinen kotikokki ja olen ke-
hittänyt kirjan kaikki reseptit omassa kotikeit-
tiössäni, minkä toivon madaltavan aloittamisen 
kynnystä myös sinulta. 

Minulta kesti noin puoli vuotta oppia laitta-
maan ruokaa tällä tavalla. Joka kerta uutta reseptiä 
kokeiltuani minusta tuntui suorastaan ihmeelli-
seltä, miten hyvää ruoasta tuli. Yllätyin etenkin 
kahdesta asiasta. Ensinnäkin ruoan laittaminen 
oli todella helppoa. Siis oikeasti helppoa. Ihmet-
telin, miksemme me kaikki tee tällaista ruokaa, 
kun sen kokkaaminen on niin vaivatonta. Toinen 
odottamaton huomio oli, että ruokien valmis-
taminen kävi todella nopeasti. En välitä käyttää 
tunteja ruoanlaittoon – minusta on aina tuntu-
nut hiukan hullulta viettää viisi tuntia keittiös-
sä yhden aterian valmistamista varten. Minulta 
sen sijaan kului vain puoli tuntia järjestää upeita 
päivälliskutsuja, joita kaikki ystäväni rakastivat. 
He olivat todella innostuneita ja otettuja tarjoi-
luistani, jopa siinä määrin, että minusta tuntui 
melkein kuin olisin huijannut, koska ruokien 
valmistaminen oli ollut niin mutkatonta. Lisäk-
si tekaisin itselleni mahtavia arkiaterioita vain 
kymmenessä minuutissa. Minusta oli ihana tulla 
illalla kotiin tietäen, että saan eteeni ruhtinaalli-
sen ja tosi ravitsevan juhla-aterian!

Tiedän, että tällaiseen lisäaineettomaan ja kas-
vispohjaiseen ruokavalioon liittyy tiettyjä hieman 
negatiivisia stereotypioita, joihin itsekin myön- 
nän langenneeni. En olisi kyllä millään uskonut, 
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jos joku olisi sanonut minulle viisi vuotta sitten, 
että minusta tulee gluteenitonta ruokavaliota 
noudattava vegaani! Toivon silti, että tämä kir-
ja muuttaa käsityksesi, aivan kuten omani ovat 
muuttuneet matkan varrella. Toivon reseptie-
ni osoittavan, että terveellinen ruoka on paljon 
muutakin kuin mauttomia salaatteja, keitettyjä 
vihanneksia ja kiinankaalia. Se on tahmaisia ba-
taattibrownieita, porkkanakakkua toffeekuorru-
tuksen kera, samettista suklaamoussea, kauniita 
sateenkaarisalaatteja täyteläisten kastikkeiden 
kera, paahdettuja kasviksia kotitekoisen peston 
kera, kesäkurpitsapastaa avokadopeston kera, ba-
taattilohkoja ja mausteisia kookoscurryja.

Kirjan kaikki ruoat ovat sekä gluteenittomia 
että kasvispohjaisia, eikä niissä ole raffinoitua 
sokeria, mutta tarkoitukseni ei ole missään ni-
messä yrittää käännyttää ketään vegaaniksi. En 
edes erityisemmin pidä sanasta vegaani, koska 
myös vegaani voi syödä hyvin epäterveellisesti. 
Sen sijaan keskityn luonnollisiin, lisäaineetto-
miin ruokiin, jotka ravitsevat kehoa. En todel-
lakaan halua osoittaa ketään sormella tai saada 
ketään tuntemaan huonoa omaatuntoa enkä 
missään nimessä odota sinun siirtyvän kokonaan 
tällaiseen ruokavalioon yhdessä yössä. Sen sijaan 
tämän kirjan tarkoitus on joustaa, mukautua ja 
osoittaa, miten uskomattoman helppotekoisia ja 
hyvänmakuisia kasvisruoat voivat olla, niin että 
voimme kaikki alkaa nauttia niitä useammin. 
Sinun ei silti tarvitse syödä koko aikaa tällä ta-
valla. Voit muokata ateriat itsellesi sopiviksi ja 
lisätä juustoa uunibataattiisi, lohipalan kvinoasi 
seuraksi, jogurttia smoothieesi tai maitoa teehesi 
– se ei ole mikään ongelma. Minulle riittää, että 
käytät runsaasti vihanneksia ja rakastat niitä!

UUDENLAINEN RUOKAVALIO
Tärkein neuvoni on aloittaa pienillä muutok-
silla. Aluksi riittää, että syö vaikkapa yhden he-
delmä- tai vihannesannoksen enemmän päiväs-
sä. Esimerkiksi lohkobataatit tai guacamole ovat 
hyvä lisä mihin tahansa ateriaan, ja ne ovat tosi 

helppotekoisia. Aamuisin voi myös surauttaa 
smoothien, koska se antaa aina hyvän alun posi-
tiiviselle päivälle. Se sisältää runsaasti terveellisiä 
ravintoaineita ja saa sinut hehkumaan sekä sisäi-
sesti että ulkoisesti.

Haluan myös korostaa, että Deliciously Ella 
-elämäntavassa on kyse nautiskelusta, ei pidättäy-
tymisestä. Siinä ei ole kyse laihduttamisesta eikä 
kalorien laskemisesta, jotka usein yhdistetään 
terveelliseen ruokavalioon. Sen sijaan toivon, 
että tämä kirja auttaa sinua muuttamaan ajattelu-
tapaasi samalla tavalla kuin minulle kävi, jotta me 
kaikki voimme nauttia hyvästä ruoasta ja samalla 
tuntea olomme loistavaksi. Jokaiselle iskee joskus 
makeanhimo, se on täysin normaalia, enkä ha-
lua kieltää ketään syömästä makeaa. Haluan vain 
näyttää, että on olemassa ihania, luonnollisia 
vaihtoehtoja, jotka maistuvat aivan yhtä hyvältä 
– elleivät paremmalta – kuin prosessoidut, so-
keripitoiset jälkiruoat, joihin olemme tottuneet, 
ja lisäksi ne tekevät olostasi paljon paremman. 
Toivottavasti pystyn myös hälventämään vääriä 
luuloja, kuten että avokadot ja mantelit lihot-
tavat. Kaikki tämän kirjan ruoat tekevät sinul-
le niin hyvää, että sinä voit ja sinun pitää syödä 
niitä niin paljon kuin haluat. Kehosi suorastaan 
rakastaa niitä, ja saat niistä enemmän energiaa 
kuin osaat kuvitellakaan.

Rakastan uutta ruokavaliotani. Siitä on tullut 
uusi upea elämäntapa, ja olen nyt onnellisempi 
kuin koskaan. Tunnen oloni loistavaksi, ja kaikki 
myös maistuu paremmalta; makunystyräni ovat 
paljon vahvemmat, ja valitsisin koska tahansa pa-
lan bataattibrownieta irtokarkkien sijaan! Toi-
von, että kirjani saa sinutkin rakastumaan luon-
nollisiin ruokiin ja että valmistamalla ruokiani ja 
kokeilemalla uusia asioita myös sinä alat tuntea 
olosi upeaksi.

Ella x
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Yksi useimmin minulle esitetyistä kysymyksistä 
on ”miten voit syödä tällä tavalla, jos olet kii-
reinen”. Vastaukseni voi olla vähän tylsä, mutta 
on vain oltava järjestelmällinen. Kun kotona on 
valmiina terveellisiä ruokatarvikkeita, pystyy mil-
loin tahansa kyhäämään kokoon jotain herkul- 
lista, jopa aivan perusraaka-aineista. Minulla 
on kaapeissani aina varalla tiettyjä peruselin-
tarvikkeita, mikä helpottaa ruoanlaittoa todella 
paljon. Yleensä tilaan niitä nettikaupoista noin 
parin kuukauden välein. 

Kirjaa selatessasi huomaat, että lähes kaikkiin 
ruokiin tarvitaan tässä luvussa esiteltyjä raaka- 
aineita. Minusta on todella ärsyttävää, kun ruoka- 
ohjeissa käytetään erikoisia, vaikeasti saata-
via aineksia, joita ei tarvita mihinkään muihin 
ruokiin. Olen yrittänyt käyttää jatkuvasti samo-
ja perustarvikkeita, joten yhden kauppareissun 
tehtyäsi sinulla on ainekset kaikkiin ruokiin –  
sinun tarvitsee ostaa vain tuoreita hedelmiä ja  
vihanneksia. Kaiken ostaminen kerralla voi tun-
tua kalliilta, mutta usko pois, se on koko rahan 
arvoista, koska ruokasi maistuvat paremmilta 
kuin koskaan. Ajan myötä se ei itse asiassa edes 
tule kalliiksi, koska käytät vain muutaman euron 
päivittäisten aterioidesi tuoretuotteisiin.

Muutaman mahtavan jutun voit tehdä myös 
alusta alkaen itse, joten päästäksesi alkuun otin 
niiden reseptit mukaan tähän lukuun. Näitä ovat 
muun muassa pähkinävoit, kasvimaidot, omena-
sose, makusuolat ja helppo kasvisliemi.

KEITTIÖNI PERUSELINTARVIKKEET
Kun kaapissa on varalla näitä perusraaka-aineita, 
ruoista tulee erityisen hyvänmakuisia. On myös 
aina mukava syödä aterioita, joissa lähes kaikki 
on tehty itse alusta alkaen, koska siten voi olla 
varma ruokien terveellisyydestä. Näillä raaka- 
aineilla on ollut suuri merkitys terveyteni para-
nemiselle, ja niiden ansiosta olen oppinut rakas-
tamaan puhdasta ja luonnollista ruokaa. Kun siis 
otat ne kaikki käyttöön, alkaa tapahtua ihmeel-
lisiä asioita! Esittelen lyhyesti jokaisen raaka- 
aineen, jotta ymmärrät innostukseni niihin ja 
opit käyttämään niitä niin, että voit päästää luo-
vuutesi valloilleen keittiössäsi.

OMENASIIDERIETIKKA
Omenasiiderietikka on kertakaikkisen loistava 
raaka-aine. Se on hyvä vaihtoehto balsamietikal-
le, koska se emäksisöi kehoa ja edistää ruoansula-
tusta. Jos sinulla on ruoansulatusongelmia, shot-
ti omenasiiderietikkaa ennen jokaista ateriaa saa 
aikaan ihmeitä. Minun pitää kuitenkin varoittaa, 
ettei se maistu erityisen hyvältä sellaisenaan! Itse 
käytän sitä yleensä salaatinkastikkeissa tai lisään 
sitä dippeihin, kastikkeisiin ja viljoihin. Siinä on 
mieto, kirpeä maku, jossa on häivähdys sitruunaa 
tai limettiä, joten sillä voi myös korvata nämä sit-
rushedelmät, jos niitä ei satu olemaan kaapissa.

KOOKOSMAITO
Kookosmaito maistuu todella hyvältä. Se on tosi 
täyteläistä, minkä ansiosta sillä voi korvata leh-
mänmaidon tai kerman ruoanlaitossa. Itse käy-
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tän sitä enimmäkseen puurossa, smoothieissa 
ja leivonnaisissa mutta lisään sitä myös risoton 
kaltaisiin ruokiin tuomaan kermaisuutta. Koo-
kosmaito maistuu melko miedolta – kookoksen 
maku ei ole yhtä voimakas kuin kookosöljyssä tai 
kookoskermatiivisteessä – joten sillä saa aikaan 
mahtavan koostumuksen ilman, että ruokasi 
maistuu kookokselta. Älä kuitenkaan sotke koo-
koskermaa kookosmaitoon. Kookoskerma on 
sakeaa, kun taas kookosmaito on juoksevampaa. 

KOOKOSÖLJY
Toinen tärkeä kookostuote on kookosöljy, joka 
on yksi monikäyttöisimmistä raaka-aineista ja 
yksi kaikkien aikojen suosikeistani. Sitä voi käyt-
tää melkein mihin tahansa kauneuden- ja hius-
tenhoidosta leivontaan ja ruoanlaittoon. Se on 
hyvä vaihtoehto oliiviöljylle kasvisten paahtami-
seen, jos niiden mausta haluaa voimakkaamman. 
Sitä voi myös lisätä smoothieen antamaan lisää 
energiaa. Jos olet allerginen pähkinöille, voit 
korvata pähkinävoin smoothieissa kookosöljyllä, 
koska se saa aikaan samanlaisen tasaisen ja täyte-
läisen koostumuksen. Sivelen sitä myös vuokiin, 
kun paistan kakkuja, muffineja tai leipää, ja se-
koitan sitä puuroon tuomaan lisää täyteläisyyttä. 
Kookosöljy sisältää kyllä runsaasti rasvaa, mutta 
tuo rasva on terveellistä ja se heleyttää ihoa.

TUOREET HEDELMÄT JA MARJAT
Ostan joka viikon alussa varalle tiettyjä tuore-
tuotteita, jotta kotona on aina jotain hyvää syö-
tävää, ellen ehdi muutamaan päivään ruokakaup-
paan. Minulle tällaisia peruselintarvikkeita ovat 
banaanit, omenat, sitruunat, limetit ja pakaste-
marjat. Ostan isoja eriä luomupakastemarjoja, 
jotka ovat paljon halvempia kuin tuoreet marjat 
(paitsi sesonkiaikaan), jotta voin aina lisätä niitä 
smoothieihini. Samasta syystä ostan banaaneja; 
rakastan smoothieita, ja yleensä käytän banaane-
ja niiden pohjana. Keksi tai viipale superfood-
leipää, jonka päällä on soseutettua banaania, 
mantelivoita ja ripaus suolaa, on sitä paitsi erin-

omainen välipala tai pika-ateria. Omenat sopivat 
hyvin välipalaksi, ja niistä voi tehdä hyvää me-
hua. Sitruunoita ja limettejä taas käytän ruokien 
maustamiseen – mitä mauttomimmastakin ate-
riasta tulee huomattavasti herkullisempi tirauk-
sella vastapuristettua sitruuna- tai limettimehua. 
Onko olemassa mitään parempaa kuin soseutettu 
avokado tuoreen limettimehun ja suolan kanssa 
tai kotitekoinen hummus? Kumpaankaan ei tar-
vita monta ainesosaa, ja ne voi tekaista viidessä 
minuutissa, kunhan sinulla vain on varalla listaa-
mani peruselintarvikkeet.

GLUTEENITTOMAT JAUHOT
Gluteenittomat jauhot ovat todella tärkeä perus- 
elintarvike. Niitä ovat tattari-, kvinoa- ja täys-
jyväriisijauho. Tattari- ja täysjyväriisijauhot ovat 
keskenään täysin vaihdettavissa; molemmissa on 
melko mieto maku, joka sopii yhtä lailla niin ma-
keisiin kuin suolaisiinkin leivonnaisiin. Kvinoa- 
jauho maistuu kitkerämmältä ja soveltuu erittäin 
hyvin suolaisiin ruokiin, mutta jos ollaan ihan 
rehellisiä, se ei oikein sovi leivontaan, ellei käy-
tä suunnattomia määriä makeutusaineita! Näitä 
jauhoja saa hyvin varustetuista ruokakaupoista, 
terveysruokakaupoista ja nettikaupoista.

GLUTEENITON PASTA
Gluteenittomia pastoja ovat kvinoa- tai täysjyvä-
riisipasta. Ellet ole allerginen gluteenille, myös 
spelttipasta on hyvä vaihtoehto. Speltti on vanha 
vehnän sukuinen vilja, joka on säilyttänyt alku-
peräisen koostumuksensa, joten monet muista 
viljoista vatsaoireita saavat henkilöt sietävät sitä. 
Itse en kuitenkaan voi syödä gluteenia, joten en 
ole koskaan maistanut spelttipastaa enkä voi sik-
si taata sen maistuvan herkulliselta, mutta olen 
kuullut siitä pelkkää hyvää. Sekä täysjyväriisi- että 
kvinoapasta ovat kuitenkin erinomaisia, etkä 
taatusti huomaa eroa tavalliseen pastaan. Maku 
ja rakenne ovat täysin samanlaiset, etenkin jos 
sekoitat joukkoon jotain hyvää kastiketta. Pidän 
näitä varalla kaapissa, jotta voin aina tekaista 
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täyttävän aterian vain kymmenessä minuutissa. 
Jäljempänä kirjassa on myös loistava resepti kym-
menen minuutin tomaattipastaan (s. 131).

VILJAT 
Olen omistanut kokonaisen luvun viljoille (s. 
29), joten saat paljon lisää tietoa niistä jäljem-
pänä. Tässä haluan vain esitellä perusviljani, 
joita ovat täysjyväriisi, kvinoa, tattari ja kaura-
hiutaleet. Minulla on keittiössä valtavat pur-
killiset niitä kaikkia, jotteivät ne koskaan pääse 
loppumaan kesken. Jos siis haluan syödä pikaisen 
aterian, voin aina valmistaa näiden viljojen va-
raan jotain täyttävää, esimerkiksi kookospuuroa. 
Pyrin myös keittämään joka viikko ison annok-
sen joko täysjyväriisiä, kvinoaa tai tattaria. Siten 
voin vain lämmittää siitä osan ja lisätä joukkoon 
tahinia, tamari-soijaa, limetti- tai sitruuna- 
mehua, säilykepapuja ja soseutettua avokadoa, 
jolloin syntyy mahtava pika-ateria. Kaurahiuta-
leita ja täysjyväriisiä myydään tavallisissa ruoka-
kaupoissa, ja useimmista kaupoista saa nykyään 
myös kvinoaa ja tattaria. Terveysruokakaupoista 
ja nettikaupoista niitä löytyy takuuvarmasti.

YRTIT JA MAUSTEET
Erilaiset yrtit ja mausteet ovat ehdottoman tärkei-
tä ruoanlaitossa, koska ne herättävät ruoan eloon. 
Ilman niitä elämä olisi melko tylsää ja mautonta. 
Omia suosikkejani ovat Provencen yrttisekoitus 
tai muut kuivatut yrtit, kaneli, kurkuma, paprika- 
jauhe, juustokumina ja chilihiutaleet – näillä ei 
voi mennä vikaan. Käytän niitä aivan kaikkeen, 
ja niillä saa yksinkertaisimmatkin ruoat maistu-
maan upealta. Tuoreissa yrteissä on paljon ma-
kua, ja itse kasvatettuina ne tulevat viime kädes-
sä paljon edullisemmiksi kuin kaupasta ostetut. 
Basilikaa, rosmariinia, timjamia ja minttua voi 
kasvattaa ikkunalaudalla tai ulkona ruukuissa. Pi-
dän myös tuoreesta inkivääristä ja valkosipulista, 
koska ne tuovat ruokiin paljon makua ja niitä saa 
helposti kaikista ruokakaupoista. En kuitenkaan 
syö sipulia, minkä saatat huomata lukiessasi tätä 

kirjaa; se ei vain sovi vatsalleni. Sinä voit toki ha-
lutessasi lisätä sipulia mihin tahansa ruokaan, jos 
satut pitämään sitä.

MEDJOOL-TAATELIT
Medjool-taatelit ovat yhdellä sanalla sanoen tai-
vaallisia! Kerron niistä lisää Hedelmät ja marjat 
-luvussa (s. 173), joten en vielä tässä ylikuormita 
sinua tiedolla – sanon vain, että ne ovat mieles-
täni maailman parasta ruokaa! Kuten jäljempänä 
huomaat, ne ovat mitä upein raaka-aine leivon-
nassa mutta myös loistava välipala, minkä vuok-
si pidän niitä aina varalla kaapissa. Ne ovat tosi 
makeita, ja niiden maku muistuttaa paljon tof-
feeta, joten jos mieleni tekee jotain makeaa enkä 
halua alkaa leipoa, nautin vain kourallisen näi-
tä ihanuuksia. Usein poistan taateleista kiven ja 
täytän ne teelusikallisella pähkinävoita – kokeile 
ihmeessä, se on parasta, mitä koskaan tulet mais-
tamaan. Medjool-taatelit ovat kalliimpia kuin 
tavalliset taatelit, mutta ne ovat todellakin hin-
tansa arvoisia, koska ne ovat paljon pehmeämpiä, 
makeampia ja paremman makuisia. Lisäksi niitä 
on helpompi käyttää ruoanlaitossa, etenkin sito-
vana ainesosana, kuten kirjan raakajälkiruoissa ja 
välipaloissa. Valitettavasti medjool-taateleita ei 
voi korvata kuivatuilla taateleilla, koska kuivatut 
taatelit eivät ole tarpeeksi tahmeita.

PÄHKINÄT
Olen omistanut kokonaisen luvun myös pähki-
nöille ja siemenille (s. 65), joten siitä saat tar-
kempaa tietoa kustakin pähkinälajikkeesta, sen 
mausta ja käytöstä. Tässä haluaisin kuitenkin 
perustella hieman sitä, miksi pähkinöiden pi-
täisi kuulua ruokakomeron peruspilareihin. Ne 
maistuvat hyvältä ja sopivat välipalaksi, mutta 
niistä voi myös tekaista lähes pelkkien taatelien 
kanssa upean raakakakun vain viidessä minuu-
tissa! Oma suosikkini on raakabrownie (s. 89), 
johon tulee vain kolmea ainesosaa: pähkinöitä, 
taateleita ja raakakaakaota. Se on niin hyvää, että 
melkein tekisi mieli hyppiä silkasta ilosta! Kun 



16 alkuun pääseminen 

sinulla on kaapissa näitä aineksia, joista voit 
tehdä jotain näin herkullista näin nopeasti, et 
myöskään tule läheskään yhtä helposti himoin-
neeksi epäterveellisiä välipaloja. Näin sekä ma-
kunystyräsi että mahasi ovat tyytyväisiä.

PÄHKINÄVOIT
Rakastan kaikkia pähkinöitä, mutta pähkinävoita 
suorastaan jumaloin. Se on parhaita keksintöjä 
ikinä. Pystyn syömään kokonaisen purkillisen yh-
dellä istumalla, ja usein syönkin! Jokainen suul-
linen on niin mahtavan täyteläistä, hyvin makeaa 
olematta äitelää ja ah-niin-maukasta. Pähkinä- 
voit maistuvat siis hyvältä sellaisenaan, mutta 
niillä on myös monia muita käyttötarkoituksia, 
ja siksi ne ovat mukana peruselintarvikkeiden lis-
talla. Lusikallisen pähkinävoita voi lisätä mihin 
tahansa nopeaan välipalaan tai aamiaiseen, kos-
ka se antaa hyvää makua, mukavaa tekstuuria ja 
paljon ravintoaineita, kuten valtavasti kasvipro-
teiineja, hyviä rasvoja ja vitamiineja, joista saa 
rutkasti energiaa. Lisään joka aamu lusikallisen 
mantelivoita smoothieeni ja aina nokareen myös 
puurooni. Iltapäivisin syön usein välipalaksi so-
seutettua banaania mantelivoin kera, pähkinä-

voilla täytettyjä taateleita tai pähkinävoihin di-
pattuja omenalohkoja – ne kaikki ovat herkullisia 
ja tosi helppotekoisia, eikä niistä jää juuri tiskiä 
tiskattavaksi. Pähkinävoita myydään hyvin varus-
tetuissa ruokakaupoissa, kaikissa terveysruoka-
kaupoissa ja monissa nettikaupoissa.

OLIIVIÖLJY
Vain harva asia tekee minut yhtä onnelliseksi 
kuin pullollinen laadukasta, luonnonmukaisesti 
tuotettua ekstra-neitsytoliiviöljyä. Vaatimukseni 
korkeasta laadusta saattaa kuulostaa vähän hie-
nostelevalta, mutta usko pois, sillä on ratkaise-
va merkitys. Jos haluat satsata johonkin, satsaa 
oliiviöljyyn! Voit jopa ostaa kaksi pulloa, yhden 
vähän tavallisemman öljyn kasvisten paistami-
seen ja yhden todella hyvän valmiiseen ruokaan 
lisättäväksi, niin että voit nauttia siitä täysin sie-
mauksin. Hyvässä oliiviöljyssä on voimakas, he-
delmäinen maku ja kauniin sileä, täyteläinen 
koostumus, ja se korostaa aivan kaiken makua. 
Voit käyttää sitä perinteisesti salaatteihin tai sit-
ten valuttaa risoton kaltaisten ruokien päälle, 
sekoittaa keitettyjen viljojen joukkoon tai lisätä 
avokadososeeseen, ja saat ruoasta kuin ruoasta  
erityisen herkullista. Laadukasta oliiviöljyä saat 
nettikaupoista ja herkkukaupoista; ruokakau-
poissa myytäviä oliiviöljyjä tulisi käyttää vain 
paistamiseen, koska niissä ei vain ole sitä oikean-
laista makua.

PALKOKASVIT 
Saat lisää tietoa palkokasveista Palkokasvit-lu-
vusta (s. 97), mutta ne ovat tärkeä osa ruoka-
komeroani samasta syystä kuin viljat – niillä saa 
kaikista aterioista ruokaisia. Parasta niissä on 
kuitenkin se, että ne ovat hetkessä valmiita syö-
täväksi. Minulla on aina kaapissa useita tölkkejä 
mustapapuja, kikherneitä ja linssejä, joten mi-
nun tarvitsee vain avata tölkki ja valuttaa liemi 
pois – niin helppoa se on! Kikherneistä tekaisen 
parissa minuutissa mahtavan hummuksen, joka 
tuo luonnetta ja energiaa kaikkiin aterioihin. 
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Toisaalta kaikista palkokasveista saa runsaasti 
energiaa, koska ne ovat täynnä B-ryhmän vita-
miineja, proteiineja ja rautaa, jotka kaikki ovat 
välttämättömiä terveydelle ja hyvinvoinnille.

RAAKAKAAKAOJAUHE
Raakakaakaojauhe on yksi kaikkien aikojen suo-
sikkiraaka-aineistani. En tiedä, miten pärjäisin 
ilman sitä. Se on myös yksi harvoista asioista, joi-
ta suorastaan himoitsen – en kerta kaikkiaan saa 
tarpeekseni sen täyteläisestä, suklaisesta mausta. 
Miten raakakaakaojauhe sitten eroaa ruokakau-
poissa myytävistä tavallisista kaakaojauheista? 
Raakakaakao on prosessoimatonta; se on kai-
kessa yksinkertaisuudessaan vain jauhettu kaa-
kaopavuista. Tavallinen kaakaojauhe sen sijaan 
prosessoidaan ja raffinoidaan siten, että lähes 
kaikki sen ravintoaineet häviävät, eikä se maistu 
läheskään yhtä hyvältä. Raakakaakao on paljon 
täyteläisempää ja voimakkaampaa – joten sitä voi 
käyttää vähemmän – ja lisäksi se suorastaan pur-
suaa antioksidantteja, vitamiineja ja kivennäis-
aineita. Voit siis nauttia raakasuklaasta tietäen, 
että se on itse asiassa terveellistä! Raakakaakaon 
hinta voi tuntua aluksi kovalta, mutta viime kä-
dessä raakakaakao tulee halvemmaksi kuin taval-
linen kaakao, koska sitä tarvitaan vähemmän. Jo 
muutamaa ruokalusikallinen raakakaakaojauhet-
ta riittää korvaamaan lähes paketillisen tavallista 
kaakaojauhetta!

SIEMENET 
Vaikka siemenillä ei saa ateriasta ruokaisaa sa-
maan tapaan kuin viljoilla ja palkokasveilla, ne 
antavat ruokiin rouskuvaa rakennetta, jolloin 
ateriasta tulee paljon kiinnostavampi sekä myös 
terveellisempi. Itse tykkään ripotella auringon-
kukan- ja kurpitsansiemeniä lähes kaikkeen sa-
laateista curryihin, dippeihin, pastoihin ja tie-
tenkin avokadososeeseen. Minulla on aina varalla 
myös chia-siemeniä, joiden upeista ominaisuuk-
sista saat tietää lisää jäljempänä (s. 70). Ne ovat 
helppo tapa saada leivonnaisista terveellisiä. Li-

säksi niissä on huimasti ravintoaineita mutta ei 
juurikaan makua, joten voit sekoittaa niitä mihin 
tahansa ruokaan ja saada aimo annoksen proteii-
neja, kalsiumia, kuitua ja omega-3-rasvahappoja.

MAKEUTUSAINEET
Käytän makeutusaineina useimmiten puhdas-
ta vaahterasiirappia ja hunajaa, jotka molemmat 
ovat hyvänmakuisia ja sopivat monenlaisiin ruo-
kiin pannukakuista ja vohveleista mustikkamuf-
fineihin, limettipiirakkaan ja bataattibrowniei-
hin. Valutan hunajaa myös paahtoleivän päälle ja 
lisään sitä joskus vihersmoothieen, jos smoothie 
maistuu makuuni hieman liian vihreältä. Kun 
ostat vaahterasiirappia, varmista aina, että se on 
sataprosenttisesti nimenomaan vaahterasiirap-
pia, koska monissa purkeissa on vain kymmenen 
prosenttia aitoa vaahterasiirappia ja 90 prosent-
tia ihmeellisiä lisäaineita, makeutusaineita ja 
säilöntäaineita – lue aina ainesosaluettelo! Hu-
najan suhteen pätee sama, eli osta vain sellaista 
hunajaa, jota ei ole käsitelty ja johon ei ole lisätty 
mitään. Hunaja saatetaan nimittäin pastöroida 
eli kuumentaa, jolloin suuri osa sen luontaisista 
entsyymeistä tuhoutuu. Kotimainen hunaja on 
tässä suhteessa varma valinta, koska sitä ei koskaan 
kuumenneta yli 40 asteen.

TAHINI
Tahini on aika merkillinen aine. Se on murska-
tuista seesaminsiemenistä tehty sakea tahna, joka 
muistuttaa maapähkinävoita. Tahini on kuitenkin 
suolaisempaa kuin pähkinävoi, ja vaikka se on iha-
naa ruokiin sekoitettuna, en pidä siitä sellaisenaan 
enkä siis lusikoi sitä suuhuni suoraan purkista! 
Minusta se on liian suolaista smoothieihin tai lei-
vonnaisiin, mutta viljojen joukkoon sekoitettu-
na, lehtikaaliin hierottuna, dippeihin lisättynä tai 
salaatinkastikkeessa oliiviöljyn ja omenasiideri- 
etikan kanssa se maistuu kerrassaan upealta. Se 
tuo ruokiin makua ja täyteläisyyttä ja antaa niil-
le luonnetta. Se on tietenkin myös hummuksen 
pääraaka-aine, ja sitä käytetäänkin kaikissa hum-
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musresepteissäni sivulla 102. Seesaminsiemenet 
ovat myös täynnä ravintoaineita, etenkin kal-
siumia, B-ryhmän vitamiineja, magnesiumia ja 
rautaa, joten ne ovat loistava lisä ruokavalioosi.

TAMARI-SOIJA JA MISOTAHNA
Jos aiot hankkia vain muutaman perusraaka-ai-
neen, suosittelen ehdottomasti ainakin joko ta-
mari-soijaa tai misotahnaa. Molemmat tehdään 
fermentoiduista soijapavuista: tamari on neste-
mäistä ja misotahna nimensä mukaisesti tahna-
maista, joten se on paljon paksumpaa ja hieman 
täyteläisempää. Niiden maku on kuitenkin sama. 
Tamari-soija eroaa soijakastikkeesta siten, että se 
on gluteenitonta (eikä siihen yleensä ole lisätty 
kummallisia lisäaineita), mistä syystä itse käytän 
sitä. Sinä voit kuitenkin halutessasi korvata ta-
mari-soijan soijakastikkeella kaikissa resepteissä. 
Käytän joko tamari-soijaa tai misotahnaa tuo-
maan suolaista makua, mikä sopii erityisen hy-
vin, jos yrität vähentää suolan saantia. Kumpi-
kin korostaa hienosti ruoan makuja muuttamatta 
niitä merkittävästi. Lisään jompaakumpaa niistä 
antamaan luonnetta lähes kaikille ruoilleni.

TOMAATTIPYREE JA KUORITUT TOMAATIT
Nämä tomaattisäilykkeet eivät esittelyjä kaipaa. 
Molempia kannattaa pitää varalla, jotta voit aina 
kyhätä nopean aterian vähistä raaka-aineista. 
Kun on kiire ja nälkä, kymmenen minuutin to-
maattipastani (s. 131) kaltaisista resepteistä on iso 
ilo, ja silloin on hyvä, että kaapissa on valmiina 
tuubi tomaattipyreetä. Kuorituista tomaateista 
voi valmistaa helppotekoisia curryja ja patoja, 
joihin voi nakata kaikkea kaapeista löytyvää, ja 
yhdessä tamari-soijalla maustetun täysjyväriisin 
kanssa niistä muodostuu jo kokonainen ateria. 
Tarkista aina, ettei kummassakaan näistä säilyk-
keistä ole säilöntäaineita tai sokeria. Tomaatit 
ovat sitä paitsi erittäin terveellisiä, koska ne ovat 
pullollaan antioksidantteja, jotka ovat hyväksi 
iholle. 

VIHANNEKSET
Tämä on kasviskeittokirja, joten saat tietoa eri vi-
hanneksista lähes joka sivulta, mutta tässä haluan 
esitellä tärkeimmät vihannekset, joita minulla 
on kotona aina ja joita käytän päivittäin – muita 
ostan jos ja kun tarvitsen niitä. Minulle tärkeitä 
ovat lehtivihannekset pinaatti ja lehtikaali sekä 
tomaatti, avokado ja kurkku. Lehtivihanneksia 
syön joka päivä jossain muodossa. Yleensä lisään 
pinaattia aamiaissmoothieeni ja syön lehtikaali-
salaattia lisukkeena joko lounaalla tai päivällisel-
lä. Kurkuista teen ison erän mehua aina parin 
päivän välein smoothieni pohjaksi. Avokado on 
listalla vain siksi, että olen täysin riippuvainen 
siitä enkä pärjää päivääkään syömättä vähintään 
yhtä, ja tomaatti taas sopii lähes kaikkeen. Kun 
kotona on varalla edes muutamia vihanneksia, 
niistä voi aina väsätä jotain herkullista syötävää, 
vaikkapa lehtikaalisalaattia tahinilla ja tamari- 
soijalla marinoituna (s. 153) täysjyväriisin ja pa-
pujen kera tai avokadososetta ja tomaattiviipalei-
ta superfoodleivän (s. 80) päällä. 
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OMENASOSE
Resepteihin tutustuessasi huomaat, että käytän 
omenasosetta jatkuvasti. Se ei pelkästään mais-
tu hyvältä vaan on myös monikäyttöinen raaka- 
aine, joka sopii hyvin ruoanlaittoon, etenkin 
leivontaan. Sillä on kaksi erityisen upeaa etua – 
ensinnäkin se tuo luonnollista makeutta kaikkiin 
ruokiin, ja toiseksi se toimii hyvin kananmunan 
korvaajana sitoen raaka-aineita yhteen. Tykkään 
käyttää sitä sellaisenaan levitteenä, ja erityisen 
hyvältä se maistuu puuroon sekoitettuna (s. 57) 
tai pannukakkujen (s. 163) tai vohvelien (s. 183) 
päällä.

1 iso purkillinen
20 punaista omenaa
(3 rkl taatelisiirappia tai vaahterasiirappia)
(1 rkl jauhettua kanelia)

Kuori omenat, poista siemenkota ja leikkaa he-
delmäliha suupalan kokoisiksi paloiksi.

Kumoa omenapalat isoon kattilaan ja kaada 
sen pohjalle pari senttiä vettä.

Kypsennä omenapaloja noin 40 minuuttia, 
kunnes ne ovat oikein pehmeitä.

Valuta pois kaikki jäljellä oleva vesi ja laita 
omenapalat tehosekoittimeen tai monitoimi- 
koneeseen. Lisää halutessasi joukkoon taateli-  
siirappi ja kaneli ja soseuta tasaiseksi ja täyte- 
läiseksi.

Säilytä omenasose tiiviissä astiassa jääkaapissa – 
se säilyy hyvänä viitisen päivää.

Vinkki
Omenasose säilyy vain viisi päivää, joten ellet 
ehdi käyttää kaikkea, laita loppu sose pakasti-
meen.

MAKUSUOLAT
Nämä suolat ovat paras tapa lisätä hetkessä ma-
kua ruokaan kuin ruokaan. Chilisuolan tulisuus 
ja mausteisuus antavat mukavaa potkua kaikkiin 
vihannes-, vilja- ja papuruokiin, kun taas yrtti- 
suolan herkullinen yhdistelmä timjamia, rosma-
riinia, juustokuminaa ja sitruunaa korostaa ate-
riasi luonnollisia makuja.

CHILISUOLA
täyttää 60 gramman suolamyllyn 
20 g vuorisuolaa
3 g mustapippureita
2 rkl paprikajauhetta
1 rkl chilihiutaleita

Sekoita keskenään vuorisuola, mustapippurit, 
paprikajauhe ja chilihiutaleet ja kaada seos 
suolamyllyyn.

YRTTISUOLA
täyttää 60 gramman suolamyllyn
20 g tuoreita rosmariininoksia
20 g tuoreita timjaminoksia
1 ison sitruunan raastettu kuori
1 rkl kokonaisia juustokuminansiemeniä
20 g vuorisuolaa

Laita uuni kuumenemaan 220 asteeseen (kierto- 
ilmauuni 200 asteeseen).

Levittele rosmariinin- ja timjaminoksat leivin- 
paperilla vuoratulle uunipellille (niihin ei tar-
vitse lisätä öljyä). Kuivata yrttejä uunissa noin  
8 minuuttia, kunnes ne ovat täysin kuivia.

Ota ne sitten uunista ja anna jäähtyä.
Levitä sitruunan kuoriraaste leivinpaperilla 

vuoratulle uunipellille ja kuivata raastetta uunis-
sa noin 2 minuuttia, kunnes myös se on kuivaa.

Sekoita keskenään kuivatut yrtit, sitruunan 
kuoriraaste, juustokuminansiemenet ja vuori-
suola ja kaada seos suolamyllyyn.
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KASVIMAIDOT
Kasvimaitojen tekeminen on itse asiassa hel-
pompaa kuin voisi kuvitellakaan, ja ne maistuvat 
ihan oikeasti todella hyvältä.

Mantelimaito on tämän kirjan kolmesta mai-
dosta suosikkini, koska se on täyteläisintä ja ker-
maisinta. Voit kuitenkin korvata mantelit millä 
tahansa pähkinöillä, esimerkiksi parapähkinöillä 
tai cashewpähkinöillä.

Nopeatekoisempi ja edullisempi vaihtoehto 
mantelimaidolle on kauramaito, ja se sopii myös 
pähkinäallergikoille! Kauramaito on ihanan ma-
keaa ja, vaikka se mielestäni muistuttaakin hie-
man nestemäistä puuroa, se on oikein herkulli-
sen makuista.

Riisimaito ei koostumuksensa ja makunsa puo-
lesta aivan vedä vertoja manteli- tai kauramai-
dolle, mutta toimii vallan hyvin, ellet voi syödä 
pähkinöitä tai kauraa. Se kaipaa kuitenkin ma-
keutusta, koska siinä ei ole luontaisesti yhtä pal-
jon makua, ja se on myös paljon juoksevampaa. 
Se on joka tapauksessa hyvin edullista ja todella 
helppotekoista.

Kaikki kolme maitoa säilyvät noin viisi päivää 
jääkaapissa tiiviissä astiassa. Vanha vesipullo toi-
mii hyvin, ellei sinulla ole käsillä yhtään lasipul-
loa. Maidot kerrostuvat säilytyksen aikana, joten 
ravista niitä hyvin ennen käyttöä. 

MANTELIMAITO
1 litra
200 g kaltattuja manteleita
(2 tl jauhettua kanelia)
(kourallinen medjool-taateleita kivet 

poistettuina tai pari lusikallista taateli- tai 
mantelisiirappia)

Liota manteleita vähintään 6 tuntia tai yön yli. 
Tämä vaihe on ehdottoman tärkeä.

Kaada liotusvesi pois ja kumoa mantelit teho-
sekoittimeen. Lisää halutessasi joukkoon kaneli 
ja taatelit tai siirappi. Kaada joukkoon 9 desi-
litraa vettä. Käytä konetta minuutti pari, kunnes 

muodostuu tasaista maitoa. Jos haluat maidosta 
hieman juoksevampaa, lisää enemmän vettä.

Kaada maito harsokankaalla vuoratun siivilän 
läpi kannuun.

Kun maito on osittain valunut harsokankaan 
läpi, puserra loppu neste käsin sen läpi.

TÄYSJYVÄRIISIMAITO
1 litra
90 g täysjyväriisiä
2 rkl vaahterasiirappia tai hunajaa
1 tl jauhettua kanelia

Mittaa riisi kattilaan ja kaada päälle 4 ½ desilit-
raa vettä. Kuumenna kiehuvaksi ja anna kuplia 
noin 5 minuuttia. Anna sitten kiehua hiljalleen 
kannen alla välillä sekoittaen noin 45 minuuttia, 
kunnes riisi on pehmeää mutta ei puuroutunutta 
ja kaikki vesi on imeytynyt. Varmista, ettei vesi 
kiehu kuiviin ennen kuin riisi on kypsää.

Hurauta jäähtynyt riisi tasaiseksi tehosekoitti-
messa yhdessä 3 ruokalusikallisen vettä, vaahtera-
siirapin tai hunajan sekä kanelin kanssa.

Kaada riisiseos tiheäsilmäisen siivilän läpi.

KAURAMAITO
1 litra
120 g kaurahiutaleita
(1–2 rkl makeutusainetta, itse käytän hunajaa tai 

vaahterasiirappia)

Liota kaurahiutaleita kylmässä vedessä noin 30 
minuuttia.

Kaada liotusvesi pois ja huuhtele kaurahiuta-
leet. Kumoa ne tehosekoittimeen ja kaada jouk-
koon 9 desilitraa vettä. Käytä konetta noin puoli 
minuuttia, kunnes seos on tasaista.

Kaada kauraseos tiheäsilmäiseen siivilään ja 
painele se läpi puukauhalla. Heitä jäljelle jäävä 
massa pois.

Sekoita halutessasi makeutusaine maidon jouk-
koon. Kaada kauramaito sitten takaisin teho- 
sekoittimeen ja käytä konetta vielä hetki.
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TYÖVÄLINEET, JOITA ILMAN EN PÄRJÄÄ
Tällaisen ruokavalion noudattaminen edellyt-
tää muutamaa aivan välttämätöntä työvälinettä. 
Useimmissa kirjan resepteistä tarvitaan monitoi-
mikonetta, tehosekoitinta ja mehustinta, mutta 
siinä kaikki. Näiden kolmen lisäksi et oikeastaan 
tarvitse mitään erityisvälineitä – vain veitsiä, kat-
tiloita, paistinpannuja, raastimen, leikkuulau-
dan, harsokangasta, siivilän ja höyrytyskattilan. 

Monitoimikone hienontaa kaiken, mitä sin-
ne laittaa. Se on uskomattoman tehokas ja tekee 
kiinteästä nestemäistä todella helposti. Toisin 
kuin tehosekoitin, se ei vaadi nestettä toimiak-
seen, mutta lopputulos ei ole aivan yhtä tasai-
nen, joten smoothieita ei voi tehdä monitoimi-
koneessa. Sen sijaan sitä voi käyttää esimerkiksi 
hummuksen ja peston tekemiseen, pähkinöiden 
rouhimiseen ja raakajälkiruokien valmistami-
seen.

Tehosekoitin vaatii nestettä toimiakseen ja sillä 
saa todella tasaisen lopputuloksen, joten käytän 
sitä keittojen ja smoothieiden tekemiseen.

Mehustin on loistava sijoitus, mutta sitä ei 
välttämättä kannata ostaa heti ensimmäiseksi. 
Valitse mieluummin monitoimikone tai tehose-
koitin, koska niitä tarvitaan monissa resepteissä, 
kun taas mehustimella voi tehdä pelkkiä mehuja.

KÄYTTÄMIÄNI MERKKEJÄ

MONITOIMIKONE 
Magimixin monitoimikoneet ovat parhaita mo-
nitoimikoneita ikinä. Ne ovat toki kalliita, mutta 
toisaalta ne kestävät ihmisiän, joten ne ovat to-
dellakin hintansa arvoisia. Niillä voi tehdä kir-
jaimellisesti mitä tahansa! Äitini ja kaikki hänen 
ystävänsä käyttävät edelleen häälahjaksi saamiaan 
koneita, joten ne ovat todella pitkäikäisiä.

TEHOSEKOITIN 
Minulla on käytössä Vitamixin tehosekoitin. 
Myös se on melko hintava (vielä paljon Magimi-
xiä kalliimpi), mutta jos kone tulee päivittäiseen 
käyttöön, laatuun kannattaa satsata. Vitamixin 
tehosekoittimet ovat tehokkaita, joten niillä saa 
todella tasaisia ja samettisia smoothieita ja ne 
murskaavat kaiken, mitä sinne nakkelet. Ellet jo 
ole varsinainen terveysruoka- ja smoothiefani 
vaan etsit vain keittiötöitä helpottavaa laitetta, 
hanki muunmerkkinen hyvä tehosekoitin, jollai-
sia saa paljon edullisemmin.

Esimerkiksi Philipsillä on erinomaisia koh-
tuuhintaisia tehosekoittimia, jotka tekevät kai-
ken tarvittavan. Halvat tehosekoittimet sen sijaan 
eivät ole tehokkaita, joten ne eivät pysty murs-
kaamaan esimerkiksi pähkinöitä, taateleita ja 
pinaattia tasaiseksi juomaksi. Usko pois, pinaa-
tinsäikeet eivät maistu hyvältä mango-banaani- 
smoothiessa! Sitä paitsi, mitä enemmän rahaa 
investoit nyt, sitä pidempään tehosekoittimesi 
kestää, eli sitä vähemmän joudut käyttämään ra-
haa tulevaisuudessa.

Tribest Personal Blender ja Nutribullets ovat 
mahtavia tehosekoittimia pienten annosten val-
mistamiseen. Ne ovat erittäin tehokkaita ja to-
della pienikokoisia Philipsin tai Vitamixin ko-
neisiin verrattuina. Niiden sekoituskupin saa 
myös irti, joten juoman voi ottaa mukaan. Ne 
ovat loistavia vaihtoehtoja, jos matkustat paljon 
tai tiedät tekeväsi aina vain pienen annoksen 
smoothieta.

MEHUSTIN 
Magimix ja Sage valmistavat loistavia mehusti-
mia, jotka on todella helppo puhdistaa. Tämä on 
suoraan sanottuna tärkein huomioon ottamani 
seikka mehustinta ostaessa. Parhaidenkin me-
hustinten puhdistaminen voi olla painajaismais-
ta, koska niissä on monta pestävää osaa ja kasvis-
ten kuitua jää aina kiinni joihinkin niistä.
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HARSOKANGAS
Viimeinen väline, joka ei varsinaisesti kuulu 
keittiön perustarvikkeisiin, on harsokangas, jota 
tarvitaan pähkinämaidon valuttamiseen. Harso-
kangasta voit ostaa kangaskaupoista.

SIIVILÄ
Kaura- tai riisimaidon tekemiseen tarvitaan 
myös tiheäsilmäinen siivilä, mutta mikä tahansa 
vanha siivilä kelpaa hyvin.

Tässä on tullut paljon tietoa lyhyessä ajassa, ja 
toivon, ettei sen sisäistäminen tunnu ylivoimai-

selta. Toivottavasti kirjaa selatessasi huomaat, 
että edellä kertomiani asioita on oikeasti tosi 
helppo soveltaa, ja mikä tärkeintä, ne toistuvat 
yhä uudelleen, joten omaksut ne varmasti hyvin 
nopeasti. Olin itsekin hieman pyörällä päästäni, 
kun aloitin seikkailuni terveellisen ruoan paris-
sa, joten ymmärrän täysin tunteen. Ajan myö-
tä kaikki helpottuu! Oppiminen on sitä paitsi 
aika hauskaa eikä lopu koskaan – itsekin opin 
edelleen uutta ja löydän jatkuvasti uusia hienoja 
raaka-aineita ja mielenkiintoisia ruoanlaitto- 
tapoja.
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