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Vege reseptiikkaa 

 

Sitruunaiset linssit  

• 15 g öljyä 
• 120 g sipulia 
• 5 g currya 
• 3 g kurkumaa 
• 1 g Mustapippuria 
• 5 g suolaa 
• 170 g ( 2 dl)  linssejä vihreitä tai punaisia (kypsyvät 

nopeammin) 
• 8 dl vettä 
• 25 ml (½)sitruunan mehu  
• Tuoretta persiljaa  
1. Kuullota sipuli öljyssä, lisää mausteet ja kuullota. 
2. Huuhdo linssit siivilässä ja lisää pannuun ja kuullota hetki 
3. Lisää vesi ja hauduta, mausta suolalla. 
4. Lisää vettä, jos haihtuu tai linssit imevät nestettä. Tarkista kypsyys noin 15- 30 min. 
5. Lisää persilja ennen tarjoilua 
6. Tarjoa riisin, perunamuhennokset tai pastan kera. Pinnalle voi  lisätä vielä auringonkukan 

siemeniä ( paahdettuja) ja oliiviöljyä. 

Saanto 0, 900 kg ( 6 annosta a 150 g) 

 

Perunamuhennos kaurakermalla:   

• 1 kg perunoita 
• 2 dl kaurakermaa 
• 30 g margariinia 
• 5 g suolaa 

 
1. Kuori ja keitä perunat suolavedessä 
2. Kaada suurin osa vedestä pois. 
3. Lisää joukkoon margariini ja kauramaito, kuumenna. 
4. Vatkaa sähkövatkaimella kuohkeaksi. Mausta suolalla maun mukaan. 

Saanto noin 0,9 kg (6 annosta annoskoko 150 g) 
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Mustapapupihvit 

• 400 g mustapapuja (5 dl)  
• 120 g keitettyä perunaa 
• 2,5 g suolaa 
• 30 g gluteiinitonta korppujauhoa 
• 35 g kaprista 

 
1. Soseuta perunat ja mustapavut karkeaksi massaksi. 
2. Lisää muut aineet ja mausteet ja anna turvota ja 

sekoita massa. 
3. Muotoile pihveiksi  
4. Paista öljyssä keskilämmöllä 

Saanto 10 kpl a 70 g raakapaino. 

 

Punajuurinyhtökaurapihvit 

• 50 g (1 dl) gluteiinitonta korppujauhoa 
• 1 dl kauramaitoa 
• 250 g nyhtökauraa 
• 200 g pakastepunajuurta (säilykekin käy) 
• 5 g sipulijauhetta¨ 
• 1 g valkosipulijauhetta 
• 1 g mustapippurijauhetta 
• 20 g rypsiöljyä 
• 2 g savupaprikajauhetta 
• 5 g suolaa 
•  2 munaa 
• Öljyä paistamiseen 

 
 

1. Laita korppujauho ja mausteet turpoamaan 
kauramaitoon ja sekoita monitoimikoneen kulhossa. 
Anna turvota 5 min, lisää kaikki muut aineet ja sekoita, 
jätä hiukan karkeaksi massa. 

2. Muotoile pihveiksi (koko esim. 70-80 g). 
3. Kypsennys: Paista matalalla lämmöllä pannulla öljyssä. 

Uunissa paistaminen 10 min 200 C., kieroilma. Pihveihin saa paremman värin, jos ne voitelee 
öljyllä. 

4. Ohjeen kananmunan voi korvat soija- tai kikhernejauholla ja nesteellä. ½ dl jauhoa =1 muna 
Saanto 8 kpl a 70 g 
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Nyhtökaura-pastapaistos 

• 400 g (8 dl) sarvimakaroonia (tumma) 
• 240 g nyhtökauraa tomaattinen tai naturel 
• 200 g kasvissuikale esim. porkkana pakaste 
• 150 g sipulikuutio pakaste 

 
1. Voitele öljyä tai kastele vedellä GN ½ - 65 GN vuoka. Voit myös käyttää paistopaperia. 
2. Mittaa vuokaan pasta, sipuli, kasvisuikale ja nyhtökaura, sekoita. 

Kastike 

• 700 g tomaattimurskaa 
• 50 g rypsiöljyä 
• 3 g valkosipulijauhetta 
• 1 g basilikaa 
• 12 g kasvisliemijauhetta 
• 1 g mustapippurirouhetta 
• 8 g suolaa 
• 10 g sokeria 
• 7 dl vettä 

 
1. Sekoita kaikki kastikkeen ainekset keskenään. Kastikkeen voi tehdä jo edellisenä päivänä.  
2. Kaada kastike pasta-ainesten päälle. Kypsennä yhdistelmätoiminnolla 40 min, 140 C , 90 % 

kosteus ilman kantta.  

Saanto: Raaka-paino 2,5 kg.  

Kypsäpaino 2,365 kg. Kypsennyshävikki. Annoskoko 240 g 10 annosta.  
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Quornkiusaus 

 

• 1 kg perunasuikale pakaste tai tuore 
• 200 g sipulikuutio pakaste 
• (300 g porkkanasuikale pakaste tai tuoreraaste) 
• 300 g Quornsuikale tai rouhe maustettuna 
• 40 g mantelirouhe 

 
1. Sekoita tai lado kerroksittain raaka-aineet ja laita GN ½ 

65 mm vuokaan 

Kastike 

• 9 dl kaurakerma sipuli (osa voi olla kauramaitoa 2-3 dl) 
• 2 g valkosipulijauhetta 
• 1 g kirveli 
• 5 g suolaa 
• 150 juustoraaste vegaani, pinnalle (ei välttämätön) 

 
 

1. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään. Kaada perunaseoksen päälle- 
2. Sekoita  
3. Laatikko tai peruna gratiiniohjelma 125 C, 60 % kosteus, aika riippuu valmistusmäärästä 30 – 40 

min. ja myös käyttävästä perunalajikkeesta. Normaali uuni 175 C noin 50 min -tunti. 
 
Saanto: Raakapaino 2,6 kg, kypsäpaino 220 g  10 annosta, annoskoko 220 g. 
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Härkispastakastike 

Kastike: 

•  500 g tomaattimurskaa 
• 2 dl vettä 
• 100 g pakastesipulia 
• 1 g valkosipulijauhetta 
• 70 g aurinkokuivattuja tomaatteja öljykastikkeessa 
• 70 g tomaattisosetta 
• 5 g suolaa 
• 10 g fariinisokeria 
• 1 g mustapippuria 
• 250 g härkäpapuvalmistetta 
• 2 dl kaurakermaa 

Raakapaino 

1. Sekoita kaikki kastikkeen aineet sekaisin 
2. Lisää nyhtökaura ja kaada seos GN ½ - 65 mm vedellä kasteltuun vuokaa.  
3. Kypsennä yhdistelmäpaistolla 140 C 20 min 90 % kosteus ilman kantta. 
4. Lisää kaurakerma, sekoita  ja jatka 10 min kypsentämistä. 
5. Tarjoa pastan tai riisin kera. 

Kypsäpaino: 1,3 kg 
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Chili Con Härkis 

• 100 g sipulia 
• 1-2 g valkosipulijauhetta 
• 15 g öljyä  
• 400 g tomaattimurskaa 
• 300 g kidney tai valkopapuja 
• 70 g tomaattimurskaa 
• 2 dl vettä 
• 15 g fariinisokeria 
• 2 g suolaa 
• 1 g mustapippuria 
• 1 g kuivattua chiliä / tai 1 tuore 

chilipalko 
• 200 g pilkottua tuoretta tai pakastepaprikaa 
• 250 g Härkis härkäpapuvalmistetta ( nyhtökaura sopii myös) 

Raakapaino: 

1. Sekoita kaikki kastikkeen aineet sekaisin keskenään 
2. Lisää härkis ja kaada seos GN ½ - 65 mm vedellä kasteltuun vuokaa.  
3. Kypsennä yhdistelmäpaistolla 140 C 40   min 90 % kosteus ilman kantta.  
4. Sekoita ja tarkista maku 
5. Tarjoa riisin kera. 

Raakapaino 1,5 kg Kypsäpaino: 1,2 kg 10 annosta a 120 g 
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Paahdettu kasvissalaatti 

• 300 g kikherneitä 
• 300 g ruusukaalia 
• 400 g porkkanaa 
• 350 g punaista paprikaa 
• Kastike: 

• 1 dl oliiviöljyä 
• 20 g dijontäysjyväsinappia 
• 10 g sokeria – tummaa tai fariinisokeria 
• 5 g suolaa 
• 1 g mustapippuria 

Valuta kikherneet. Huuhdo ja leikkaa tuoreet ruusukaalit puoliksi. Kuori ja paloittele porkkanat. 
Paloittele paprika reiluiksi paloiksi. Sekoita kastikkeen ainekset kasviksiin. Laita kasvikset leivinpaperin 
päälle alumiiniselle uunipellille ja paahda uunissa 25 min 200 C:ssa tai kunnes kasvikset ovat al dente. 
Sekoita välillä. 

• ½ dl sitruunamehua 
• 1 sitruunan raastettu kuori 
• Nippu persiljaa pilkottuna 

 

Raasta sitruunankuori ja sekoita muut ainekset joukkoon. Lisää yrttiseos kuumien kasvisten joukkoon. 
Voit tarjota lämpimänä salaattina hyvän leivän kera, sopii lisäkkeeksi tai kylmänä salaattipöytään.  
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Pitaleivät 

Pitaleivät – tai käytä valmiita 8- 10 kpl. Jos teet pieniä, niin annoksesta tulee noin 30 kpl. Ks. kuva 

• 3 dl kädenlämpöistä vettä 
• pari teelusikallista kuivahiivaa (tai n. 1/5 osa pakettia tuorehiivaa,) 
• 6-7 dl vehnäjauhoja 
• 1 tl suolaa 
• 2 rkl oliiviöljyä 
• (½ rkl juustokuminansiemeniä) 

Valmista pitaleivät tai käytä valmiita. Sekoita lämpimän veden joukkoon hiiva ja jauhot. Lisää leivinjauhe, 
suola ja juustokuminan siemenet. Vaivaa taikinaa, kunnes se alkaa olla kimmoisaa. Lisää oliiviöljyä ja 
vaivaa vielä, niin että taikina irtoaa kulhon reunoista ja on kimmoisa. Jätä liinalla peitettynä kohoamaan 
½-1 tunniksi. Jaa taikina neljään osaan ja kauli ohueksi. Paista öljytyllä pannulla nopeasti molemmin 
puolin, niin että ne saavat väriä, mutta eivät kuivu. Voit myös paistaa uunissa 225 noin 10 min. 

Täytteeksi sopivia vaihtoehtoja 

200 g Vöneriä, soijavalmistetta, herneproteiinivalmistetta, quornia, seitania, tofua tms. Tuote voi olla 
valmiiksi marinoitua tai marinadin voi tehdä itse. Paistetaan öljyssä tai kuumennetaan uunissa 

• Vegemajoneesia ja maun mukaan majoneesin voi maustaa (esim. srirachaa tai harissaa) 
• salaatti, tomaatti, paprika 
• Pikkelöidyt kurkut 
• Marinoitu punasipuli 
• Hummus 
• Härkäpapulevite 
• Tsatsiki  

Marinoitu punasipuli 

• 200 g punasipulia  
• 50 g oliiviöljyä 
• 75 g balsamicoa tummaa tai vaaleaa 
• 10 g sokeria 
• 2 g suolaa  
• Timjamia kuivattuna tai tuoreena 
• mustapippuri 

Suikaloi punasipuli, sekoita kastikkeen ainekset ja sekoita sipulin joukkoon. Muutama tunti riittää 
marinointiin. Tuote säilyy useita päiviä. 
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Pikkelöidyt kurkut 

• 250 g kurkku 
• 1/3 dl sokeria 
• 1/3 dl viinietikkaa (esim. valkoviini-) 
• ripaus suolaa 
• vettä niin, että kurkut peittyvät 

Viipaloi kurkut. Sekoita marinadi ja laita kurkut marinoitumaan muutamaksi tunniksi tai seuraavaan 
päivään. 

 

Tsatsiki 

• ½ kurkku 
• 1½ dl turkkilaista jogurttia (vegaanista tai tavallista) 
• 2 valkosipulinkynttä 
• pieni loraus oliiviöljyä 
• ½ tl suolaa 
• mustapippuria 
• ½ sitruunan mehu  
•  tuoretta minttua 

Raasta kurkut ja lisää hiukan suolaa joukkoon. Anna mehustua ja valuta neste pois. Sekoita kaikki aineet 
jukurtin joukkoon ja lisää valutetut kurkut. Mausta ja anna maustua muutama tunti. 

 

Kikhernetahna eli hummus 

• 400 g säilöttyjä kikherneitä 
• ½- 1 sitruunan mehu 
• 2 valkosipulinkynttä 
• 3 rkl tahinia eli seesaminsiementahnaa 
• 1 tl juutsokuminaa 
• ripaus mustapippuria 
• 1 dl oliiviöljyä 

 

Valuta kikherneet (liemen voi ottaa talteen marenkia varten). Purista sitruunan mehu. Laita kaikki 
aineet monitoimikoneen kulhoon ja soseuta. Lisää oliiviöljyä ja jätä osa öljystä koristeeksi ja 
mahdollisesti muutama kikherne myös. 
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Härkäpaputahna 

• 4 dl tuoreita, pakastettuja tai säilöttyjä härkäpavun siemeniä 
• 1-3 valkosipulinkynttä 
• 2 rkl sitruunamehua 
• (1 dl tillisilppua) 
• 1 dl rypsi- tai oliiviöljyä 
• 0,5 tl suolaa 

 Koristeeksi: tilliä ja sitruunalohkoja 

Kypsennä tuoreet härkäpavun siemenet tai sulata pakastetut härkäpavut tai huuhtele säilykepavut. 
Hienonna valkosipulinkynnet. Yhdistä kaikki ainekset ja soseuta tahnaksi sauvasekoittimella tai 
monitoimikoneella. Tarkista maku. Laita tahna tarjoilukulhoon ja koristele tillin oksilla ja 
sitruunalohkoilla. 

Tahna sopii pitaleipiin, leivän päälle, dippikastikkeeksi tai vaikkapa uuniperunan täytteeksi. Tahnan voi 
tehdä myös esim. pensas- tai salkopavuista. 

 

Vege majoneesi soijasta  

• 1 dl soijamaitoa 
• 1tl sinappia 
• 2 ½ - 3 dl öljyä 
• loraus sitruunamehua 
• suolaa, pippuria 

Sekoita soijamaito, sinappi ja öljy tehosekoittimessa paksuksi majoneesiksi. Lisää loput ainekset ja 
sekoita vielä nopeasti kaikki keskenään. Ohenna tarvittaessa. Valmiin majoneesin voit maustaa 
lisäämällä esimerkiksi 2 tl paprikajauhetta ja 1 rkl makeaa chilikastiketta tai hienonnettua ruohosipulia 
tai tilliä 
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Makeita  

 

Chia vanukas 5 annosta, annoskoko 1 dl + lisäkkeet noin 50 g 

• 1 dl = 60 g   chian siemeniä 
• 5 dl maitoa, mantelimaitoa, kauramaitoa, omenamehua tai kaurajukurttia tms 
• 1 tl vaniljasokeria 

Hedelmiä, marjoja, pähkinöitä, kookoshiutaleita ja syötävillä kukilla 

1. Sekoita neste, vanilja ja chian siemenet keskenään.  
2. Seisota pari tuntia tai yön yli. Sekoita kerran välillä. 
3. Kaada annoslaseihin ja koritele hedelmillä, marjoilla, pähkinöillä ja syötävillä kukilla. Joukkoon 

voi lisätä (pakaste)marjoja tai hedelmiä. 

 

 

 

Marjamousse tofusta   
 
• 300 g pehmeää tofua   
• 2 dl puolukoita   
• 4 rkl tai maun mukaan makeutusainetta tai sokeria    

 
Sekoita puolukat ja tofu tasaiseksi soseeksi esim. tehosekoittimella. Lisää joukkoon oman 
makusi mukaan makeutusainetta ja sekoita vielä. Tarjoa jälkiruokana, aamiaisella tai välipalana 
Pehmeän rakenteen saat lisäämällä joukkoon kikhernevaahtoa 
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Kikherne marengit 

  

•1,5 dl säilykekikherneiden nestettä 
•1,5 dl sokeria 
•1 tl sitruunamehua 
•1 tl vaniljasokeria 

1.Valuta kikherneiden neste kulhoon. Vaahdota se 
sähkövatkaimella. 

2.Lisää sokeri, sitruunamehu ja vaniljasokeri ja jatka vaahdottamista täydellä teholla noin 5 minuuttia tai 
kunnes rakenne muistuttaa valkuaisvaahtoa. Vaahdon kuuluu olla todella jämäkkää! 

3.Pursota tai levitä uunipellille noin Ø 5 cm kiekkoja, jonka reunat ovat keskustaa korkeammalla. Ota 
huomioon, että marengit leviävät uunissa aavistuksen. 

4.Paista marenkeja 100 asteessa noin 1h 40 min. Sammuta uuni ja jätä marengit uuniin vielä siksi aikaa, 
kunnes uuni on kokonaan jäähtynyt (noin 1-2 h). Jos teet pienempiä marenkeja, niille riittää noin 
puolentoista tunnin paistoaika. 

*Jos teet pienempiä pursotettavia marenkeja, vähennä hiukan nesteen määrää, niin saat siistimmän 
lopputuloksen. 

Marenkimassaa voi käyttää kermavaahdon tapaan. Siihen voi lisätä marjoja tai kiinteää hilloa. 

 


