
Aloittelijan opAs 
kAsvipohjaiseen 
ruoAnlaittoon



Mainiota, että luet tätä, sillä se (todennäköisesti) 
tarkoittaa, että haluat oppia tekemään kasvipohjaisempaa 
ruokaa! Etkä ole ainoa. Alkuvuonna 2021 tehdyn 
ruokakyselyn mukaan 43 prosenttia kaikista suomalaisista 
on kiinnostunut kasvipohjaisemmasta ruokavaliosta.1 
Mahtava uutinen!* Etenkin nyt, kun olemme 
koonneet tämän aloittelijan oppaan, jossa 
neuvotaan valmistamaan kasvipohjaisia 
versiota muutamista suomalaisten 
lempiruoista. Sillä sinun ei tosiaankaan 
tarvitse muuttaa koko elämäntyyliäsi tai 
heittää vanhoja reseptejä pois voidaksesi 
syödä kasvipohjaisemmin – vallan  
erinomainen uutinen sekin, eikö?

Olisi ehkä väärin sanoa, että muutoksen tekeminen on 
todella helppoa. Mutta ei se missään nimessä erityisen 
vaikeaakaan ole. Enemmänkin kyse on siitä, että 
päästetään irti ajatuksesta, että ”näin se on aina 
tehty” ja aloitetaan keittiössä ihan puhtaalta pöydältä 
käyttämällä muutamia uusia raaka-aineita ja tuotteita. 
Kokaten samalla niitä tuttuja, perinteisiä ruokia – 
kuten niitä, jotka löydät tästä oppaasta. Ja kunhan 
pääset vauhtiin, voit jatkaa vanhojen lempireseptiesi 
muuntamista kasvipohjaisiksi. Helppoa kuin mikä.  
No niin, nyt kuitenkin sanoimme sen, anteeksi.
 
Toivotamme hauskoja hetkiä keittiössä!
 
/Oatly
 

*Käännä sivua ja lue, miksi tämä uutinen on niin mahtava.

– Mo
i!

Täältä löydät 
reseptit 

digitaalisina 
versioina!



FAkta: 
Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäl-
jestä ruoka muodostaa noin viidennek-
sen.2 Tuosta viidenneksestä eläinpe-
räisten tuotteiden osuus on 78 %. Ja 
lähes puolet (46 %) eläinperäisten 
tuotteiden ilmastovaikutuksesta ai-
heutuu maitotuotteista.3

FAkta: 
Ruokajärjestelmän merkitys ilmaston-
muutoksessa on suuri. Vaikka 
lopettaisimme kaik-
kien fossiilis-
ten polttoai-
neiden käytön 
tänään, pelkkä 
ruokajärjes-
telmä yksistään 
nostaisi maa-
pallon lämpö-
tilaa yli 1,5 
asteeseen ase-
tetun rajan.4 
Yksi keino ruo-
kajärjestelmän 
korjaamiseen on muutos kohti 
kasvipohjaisempaa kulutusta.

FAkta: 
Noin 80 prosenttia maailman biologisen 
monimuotoisuuden katoamisesta johtuu 
tällä hetkellä maataloudesta. Maata-
lous on myös vastuussa noin 80 prosen-
tista maapallon metsäkadosta ja noin 
70 prosentista makean veden kulutuk-
sesta.5,6 Lihantuotanto on taas suurin 
metsäkadon aiheuttaja Amazonilla.7

Maata on huomattavasti tehokkaampaa 
käyttää ruoan tuottamiseen ihmisen 
ravinnoksi kuin rehun tuotantoon. 
Jotta saadaan tuotettua yhden kilo-
kalorin verran naudan- tai lampaan-

lihaa, tarvitaan sata kertaa enemmän 
maata kuin kasvipohjaista vastinetta 
tuotettaessa.8 

FAkta: 
Noin 70 prosenttia 18-74-vuotiaista 
suomalaisista syö liian vähän kuitua.9 
Kasvipohjaiset ruoat ylipäätään, ja 
erityisesti hedelmät, kasvikset, päh-
kinät, siemenet, pavut ja kokojyvät, 
ovat erinomaisia kuidun lähteitä.    

   Liha ja maitotuotteet eivät 
sen sijaan sisällä 
kuitua lainkaan.

 FAkta: 
Rasva on välttä-
mätöntä eli-
mistölle, mutta 
rasvojen välillä 
on eroa. Korvaa-
malla tyydytty-
neen rasvan tyy-
dyttymättömällä 
rasvalla riski 
sydän- ja veri-

suonitauteihin pienenee 
huomattavasti.10 Siitä huolimatta 95 
prosenttia 18-74-vuotiaista suoma-
laisista syö tyydyttynyttä rasvaa yli 
suositusten.9 Siinä missä tyydytty-
nyttä rasvaa saadaan etupäässä maito-
tuotteista ja muista eläinperäisistä 
ruoista, sisältävät monet kasvipoh-
jaiset tuotteet runsaasti tyydyttymä-
töntä rasvaa.

sekAlaisiA,  
muttA  
tutkimukseen 
perustuviA  
syitä sille, miksi 
kAsvipohjainen  
ruokA on niin 
erinomAinen  
juttu.

Vaikka tässä oppaassa keskitytäänkin 
etupäässä valmistamaan erinomaista  
ruokaa, kannattaa kiinnittää huo-
miota myös muutamaan kestävyyteen 
liittyvään faktaan ja numeroon.  
Sillä pelkästään niitä (numeroita  
ja faktoja siis) vilkaisemalla käy-

vät perusteet kasvipohjaiseen ruo-
kaan siirtymiselle aika selviksi.  
Ilmasto-kuitu-rasva-näkökulmasta  
katsottuna kyseessä on selkeä win-
win-win-tilanne. Ja kaikki tämä  
ennen kuin olet edes päässyt maista-
maan itse ruokaa.

se niistä numeroista. 
siirrytäänpä nyt itse 
resepteihin!

TIEDE!



mAkaroni-
lAatikko
 Aika 
50 minuuttia

 Raaka-aineet 
Annoksia: 4 

 - 6 dl makaronia (käytä 
halutessasi kuitupitoisempia 
täysjyvämakaroneja) 

 - 2 keskikokoista keltasipulia 

 - 350 g pakastesoijarouhetta, 
hieman sulatettuna 
(vaihtoehtoisesti voit käyttää 
kuivaa soijarouhetta, 
muistathan vain turvotuksen!)

 - 1 rkl HP-kastiketta

 - 1,5 dl kikhernejauhoja 

 - 3 dl Oatlyn iMatia (13 %)

 - 5 dl Oatlyn Kaurajuoma Deluxea

 - 2 tl kasvisfondia 

 - 1 tl suolaa

 - 2 rkl rypsiöljyä 
(paistamiseen) 

 - suolaa ja pippuria

 Ohje 

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. 

2. Keitä makaronit, mutta älä täysin 
kypsiksi, sillä ne pehmenevät lisää 
vielä uunissa. 

3. Silppua sipulit ja kuullota 
niitä rypsiöljyssä 10 minuuttia 
(keskilämmöllä). Lisää soijarouhe 
ja jatka paistamista vielä noin 5 
minuuttia. Mausta HP-kastikkeella 
ja pippurilla (sekä lisää suolaa 
tarvittaessa).

4. Sekoita kikhernejauhot ja iMat 
kulhossa. Lisää kaurajuoma, 
kasvisfondi sekä suola ja sekoita 
tasaiseksi nesteeksi. 

5. Sekoita soijarouhe ja makaronit,  
ja kaada ne rypsiöljyllä voideltuun 
uunivuokaan. Kaada sekoittamasi 
neste niiden päälle ja kypsennä 
uunissa noin 30 minuuttia kunnes 
pinta on tasaisen ruskea. 

6. Anna jäähtyä hetki ennen 
tarjoilemista. Tarjoile kasvisten 
kanssa.

Maanantai

Hyvä nyrkkisääntö on, että kestävän aterian hiilijalanjäljen ei tulisi 
olla suurempi kuin 0,5 kg CO2e per annos.11 Tämä toteutuu lähes kaikkien 
kasvipohjaisten aterioiden kohdalla! 

0,29 kg  
CO2E

Perinteisellä 
reseptillä:  
1,84 kg CO2e14

Hiilijalanjälki  
per annos:



tAcot
Tiistai

Perinteisell
ä reseptillä 

norja-

laisella lohe
lla: 0,61 kg 

CO2e14

0,47 kg CO2E
Hiilijalanjä

lki per annos
:



 Aika 

40 minuuttia

 Raaka-aineet 

Annoksia: 4

Leivitetty tofu:

 - 500 g kiinteää tofua 

 - 5 rkl maissi- tai perunajauhoja + 
5 rkl tacokastiketta 

 - 1,5 dl Oatlyn iMatia (13 %)

 - 3 dl pankojauhoja (tai tavallisia 
korppujauhoja) 

 - rypsiöljyä paistamiseen  

Pico de gallo  
(tai vaihtoehtoisesti kasviksia 
oman maun mukaan): 

 - 250 g kirsikkatomaatteja

 - 1⁄2 punasipuli

 - 1 punainen tai vihreä chili 

 - 1 mango (tai 200 g pakastemangoa)

 - 2 avokadoa

 - 1 ruukku korianteria 

 - 1⁄2 tölkki mustapapuja, hyvin 
valutettuna 

 - 1 lime

 - 1 valkosipulinkynsi 

 - suolaa ja pippuria

Täytteet:

 - 150 g murustettua kasvipohjaista 
fetajuuston kaltaista valmistetta 

 - tacokastiketta / salsaa 

 - 2 dl Oatlyn Havregurt 
Turkkilaista (10 %) tai Oatlyn 
iMat Fraichea 

 - tacokuoria / tortillalettuja

 Ohje 

Tofun valmistelu:

1. Purista kevyesti ylimääräinen vesi 
tofusta puhtaan keittiöpyyhkeen 
(tai talouspaperin) avulla. 
Käsittele tofua varovasti niin, 
että se pysyy yhtenä palana. 

2. Jätä tofu pyyhkeen tai paperin 
sisään ja aseta lautanen (tai joku 
muu vastaava) sen päälle painoksi 
sillä aikaa kun valmistelet 
leivityksen ja pico de gallon (tai 
muut kasvikset).

3. Tofun leivitys:
- Syvä lautanen 1: Maissi- tai 
perunajauhoja ja tacokastiketta 
(lisää suolaa tarvittaessa 
tacokastikkeen suolaisuudesta 
riippuen) 

- Syvä lautanen 2: Oatlyn iMatia 

- Syvä lautanen 3: Pankojauhoja

Pico de gallo:

1. Pilko tomaatit, punasipuli ja 
chili pieniksi paloiksi. Kuori 
ja paloittele mango ja avokado 
hieman isommiksi paloiksi ja 
pilko korianteri rouheasti. Laita 
kaikki samaan kulhoon. 

2. Lisää pavut, sekoita hyvin ja 
mausta limemehulla, hienonnetulla 
valkosipulilla, suolalla ja 
pippurilla. 

Takaisin tofun pariin:

1.  Revi tofu sopivan kokoisiksi 
paloiksi, noin 2*2 cm. 

2.  Pyörittele palat 
maissijauhoissa, kasta sen 
jälkeen Oatlyn iMatiin ja 
kuorruta lopuksi kauttaaltaan 
pankojauhoissa. 

3.  Kaada paistinpannun pohjalle 
noin 1 cm korkuinen kerros 
rypsiöljyä ja kuumenna sitä 
keskilämmöllä. Paista tofupalat 
kullanruskeiksi, noin 1–2 
minuuttia per puoli. 

4.  Nosta tofupalat talouspaperille 
valuttaaksesi pois ylimääräisen 
öljyn.  

Täytä tacokuoret tai tortillaletut 
paistetulla tofulla, kasviksilla ja 
muilla täytteillä.  

hAvregurt turkkilainen vAi imat FrAiche? 
Toisin kuin vastaavien eläinperäisten tuotteiden 
kohdalla havregurtin koostumus on usein 
kermamaisempi kuin fraichen, etenkin lämpimissä 
ruoissa käytettynä. Se lisää ruokaan myös hieman 
enemmän happamuutta kuin fraiche. Mutta lopultahan 
kyse on vain makuasioista.



 vinkki 1: 
Jos haluat lisätä kasvipohjaisten 
aterioiden määrää kotona, yritä löytää 
muutama sellainen kasvipohjainen ruo-
kalaji, josta kaikki perheenjä senet 
todella (TODELLA!) pitävät, ja aloita 
siitä. Yksi asia (ja ruokalaji) johtaa 
yleensä toiseen.

vinkki 2: 
Pohjaa kasvipohjaiset ruokalajit tut-
tuihin ruokiin, joista todella pidät, 
kuten pastaan tai perunaan. 

vinkki 3:
On monta tapaa aloittaa lihan ja  
maidon kulutuksen vähentäminen. 
Ensimmäinen askel voisi olla esi-
merkiksi tämä: korvaa puolet lihas-
ta bolognesekastikkeessa pavuilla, 
linsseillä, porkkanoilla ja/tai 
sellerillä tai käytä kastikkeessa 
kasvipohjaista ruoanlaittotuotetta 

lehmänkerman sijaan. Pienin askelin 
jne, kyllä sinä tiedät.

 vinkki 4: 
 Kerro ihmisille – koulussa, töissä, 
futisjoukkueessasi – että siirryt 
kasvipohjaisempaan ruokavalioon. 
Muiden innostaminen on usein hyvä 
tapa motivoida itseä (ja samalla myös 
asettaa hieman paineita itselle).  
 

vinkki 5: 
Valitse yksi ateria päivässä – 
esimer kiksi lounas – jolloin syöt 
aina kasvipohjaisesti. Seuraavaksi 
voit lisätä joka toisen päivällisen, 
sitten sunnuntaibrunssin… ja niin 
edelleen. Muista kuitenkin, että 
100-prosenttisesti kasvipohjaisesti 
syömisen ei tarvitse olla se tavoite, 
siirtymällä 50/50-malliin saa jo pal-
jon aikaan.

vinkkejä 
Aloitukseen  

Suomessa kaikkein ympäristöystävällisin ruokavalio on 
vegaaninen ruokavalio, joka laskee ruoan ilmastovaiku-
tusta 37 prosentilla, vähentäen samalla myös rehevöity-
mistä.12 ”Kaikki tai ei mitään” -periaate ei kuitenkaan 
ole ainoa tapa pienentää ruoan ilmastovaikutusta. Saman 
selvityksen mukaan lihan kulutuksen puolittaminen vähen-
tää ruokaan liittyviä ilmastovaikutuksia 13 prosentilla. 
Ja jos syöt lihaa, pyri tekemään se kestävästi – WWF:n 
lihaoppaasta voi olla paljon apua.13



0,26 kg  
CO2E

Perinteisellä 
reseptillä:  
0,56 kg CO2e14

Hiilijalanjälki  
per annos:

mAkkarAkastike 
jA perunamuusi
 Aika 

40 minuuttia 

 Raaka-aineet 

Annoksia: 4 

Makkarakastike:

 - 1 iso keltasipuli

 - 400 g kasvipohjaisia 
makkaroita, puoliksi 
sulatettuina (mikäli 
pakasteesta)

 - 2 rkl vehnäjauhoja 

 - 4 dl vettä 

 - 1⁄2 kasvisliemikuutio tai 
kasvisfondia 

 - 2 rkl tomaattipyreetä 

 - 1 tl sinappia 

 - 1 rkl rypsiöljyä 

 - ripaus suolaa ja musta- tai 
valkopippuria  

Perunamuusi: 

 - 800 g perunoita (jauhoisia)

 - 3 dl Oatlyn  
Kaurajuoma Deluxea

 - 2 rkl vegaanista margariinia  

 - suolaa (valinnainen) ja 
valkopippuria

 Ohje 

Muusi: 

1. Kuori ja pilko perunat. Keitä 
perunat pehmeiksi ja valuta vesi. 
Lämmitä kaurajuomaa (esimerkiksi 
mikrossa) ja sekoita margariini 
siihen. Lisää neste vähitellen 
perunoiden sekaan samalla muussaten 
tasaiseksi. Mausta suolalla 
(valinnainen) ja pippurilla.

Makkarakastike:

1. Pilko makkarat noin 1 cm paloiksi. 
Hienonna sipuli. 

2. Paista sipulia rypsiöljyssä 
keskilämmöllä noin 8 minuuttia. 
Lisää makkarat ja jatka paistamista 
vielä noin 5 minuuttia tai kunnes 
makkarat ovat saaneet väriä. 

3. Ripottele päälle vehnäjauhoja ja 
ruskista seosta muutaman minuutin 
ajan. Sekoita hyvin. 

4. Lisää vettä pienissä määrin, 
jatkuvasti sekoittaen niin, että 
kastike ei pääse sakkaantumaan. 
Lisää kasvisliemikuutio. 

5. Anna kastikkeen hautua 
noin 5 minuuttia ja mausta 
tomaattipyreellä, sinapilla, 
suolalla ja pippurilla. 

Keskiviikko



hernekeitto  
jA letut 

0,12 kg  
CO2E

Perinteisellä 
reseptillä:  
0,31 kg CO2e14

Hiilijalanjälki  
per annos:

Torstai
 Aika 

1,5–2 tuntia (varsinaista 
työaikaa 40 minuuttia) 

 Raaka-aineet 

Annoksia: 6 

Hernekeitto:

 - 2 keltasipulia

 - 2 porkkanaa

 - 300 g kasvipohjaisia 
makkaroita, hieman 
sulatettuina (mikäli 
pakasteesta)

 - 500 g kuivattuja herneitä 
(liota vähintään 12 tuntia)  

 - noin 1,5 l vettä

 - 1,5 kasvisliemikuutiota

 - 2–3 laakerinlehteä

 - 1,5 tl kuivattua timjamia 

 - vahvaa sinappia oman maun 
mukaan 

 - 3 rkl rypsiöljyä 
paistamiseen 

 - suolaa ja pippuria

Letut (noin 8):

 - 1,5 dl jauhoja

 - 1,5 dl kikhernejauhoja

 - 5 dl Oatlyn Kaurajuoma 
Deluxea (2,8 %)

 - 3/4 tl suolaa

 - vegaanista margariinia 
paistamiseen 

  päälle:

 - Oatlyn iMat Vispiä (23 %) 
(vaahdota kuohkeaksi 
sähkövatkaimella ja lisää 
hieman vaniljasokeria) 

 - hilloa tai marjoja

 Ohje 

Hernekeitto: 

1. Silppua sipulit hienoksi ja 
paloittele porkkanat ja makkarat. 
Paista niitä rypsiöljyssä 
noin 8 minuuttia, käytä syvää 
paistokasaria. 

2. Lisää herneet, vesi, 
kasvisliemikuutio, laakerinlehdet 
ja timjami. Anna kiehua hiljalleen 
kannen alla 1–1,5 tuntia riippuen 
siitä, kuinka pehmeitä toivot 
herneiden olevan. Kuori pinnalle 
muodostuva vaahto tarvittaessa sekä 
irronneet herneenkuoret halutessasi 
pois.

3. Mausta sinapilla, suolalla ja 
pippurilla.  

Letut: 

1. Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 
taikinaksi ja anna taikinan levätä 
vähintään 10 minuuttia. Mikäli 
annat sen levätä pidempään, on ehkä 
tarpeen lisätä hieman kaurajuomaa 
paksuuntuneeseen taikinaan. 

2. Paista letut reilussa määrässä 
margariinia. Vinkki! Munattomat 
letut saattavat rikkoutua helposti 
käännettäessä, joten tee letuista 
pieniä ja anna niiden asettua 
kunnolla ennen kääntämistä. Toki 
jos olet lettumestari, mitään syytä 
huoleen ei ole! 

0,24 kg CO2E
perinteisellä

 reseptillä:  

0,37 kg CO2e
14

Hiilijalanjäl
ki per annos:

(tietysti!)



kotitekoinen 
pizzA BiancA
 Aika 

1 h + 15 minuuttia  
(sisältäen kohotusajan)   

 Raaka-aineet 

Annoksia: 1 pellillinen  
(4 isoa palaa) 

Pizzataikina:

 - 12 g hiivaa

 - 2 dl kädenlämpöistä vettä 

 - 1 rkl oliiviöljyä (tai 
rypsiöljyä) 

 - 1⁄2 tl suolaa

 - noin 5 dl vehnäjauhoja  

Yrttinen kauralevite:

 - 300 g Oatlyn Maustamaton-
kauralevitettä 

 - iso kourallinen tuoretta 
basilikaa tai muita yrttejä, 
esimerkiksi tilli sopii hyvin! 

 - 6 aurinkokuivattua tomaattia 
(öljyssä)  

 - 1 valkosipulinkynsi 

 - suolaa ja pippuria

Täytteet:

 - 3 isoa perunaa 

 - 2 rkl siemensekoitusta 
(esimerkiksi auringonkukan-, 
kurpitsan- tai unikonsiemeniä)

 Ohje 

Pizzataikina: 
1. Sekoita hiiva kädenlämpöiseen 

veteen, lisää öljy ja suola. Lisää 
jauhot osissa samalla vaivaten 
taikinan tasaiseksi. Anna peitetyn 
taikinan kohota noin tunnin verran 
(kaksinkertaiseksi).  

Yrttinen kauralevite: 
1. Hienonna basilika, aurinkokuivatut 

tomaatit ja valkosipulinkynsi. Sekoita 
ainekset kulhossa, ja mausta suolalla 
ja pippurilla oman maun mukaan.  

Täytteet:

1. Murskaa siemenet ja viipaloi perunat 
(hyvin ohuiksi viipaleiksi, käytä 
tarvittaessa leikkuria). Kuumenna 
paistinpannussa oliiviöljyä ja paista 
perunoita 5–8 minuuttia niin, että ne 
pehmenevät ja saavat hieman väriä. 

2. Kauli tai taputtele kohotetusta 
taikinasta leivinpaperille uunipellin 
kokoinen ohut pohja. Levitä 1 cm 
paksuinen kerros levitettä ja 
asettele päälle perunat. Viimeistele 
siemenmurskalla. 

3. Paista uunissa noin 10 minuuttia, 
kunnes perunat ovat täysin pehmenneet 
ja saaneet väriä. Huomio! Varmista, 
että levite ei pala – niin saattaa 
käydä helposti! Peitä pizza 
leivinpaperilla, mikäli se alkaa 
saada liikaa väriä. 

Perjantai

0,17 kg  
CO2E

Perinteisellä 
reseptillä:  
0,75 kg CO2e14

Hiilijalanjälki  
per annos: 



0,16 kg  
CO2E

Perinteisellä 
reseptillä:  
0,28 kg CO2e14

Hiilijalanjälki  
per annos: pirtelö

 Aika 

10 minuuttia 

 Raaka-aineet 

Annoksia: 4 

 - 2 pakettia Oatlyn  
suklaajäätelöä (à 280 g)

 - 2 pientä kypsää banaania

 - 2 dl Oatlyn Kaurajuoma  
Suklaa Deluxea 

 - Päälle: Vaahdotettua Oatlyn iMat 
Vispiä (Vinkki! Lisää ripaus 
vaniljasokeria.) 

 Ohje 

1. Sekoita jäätelö ja banaanit 
sekoittimessa. 

2. Lisää kaurajuoma ja sekoita kunnes 
koostumus on täyteläisen pehmeä.  

3. Kaada pirtelö laseihin ja lisää 
päälle hieman (tai paljon!) 
vaahtoa. Nauti välittömästi! 

Perjantai

Vinkki! Rasvapitoisemmat kaurajuomat sopivat 
täydellisesti kahvin kanssa, mutta ovat hyviä 
myös letuissa, perunamuusissa, smoothieissa tai 
leivonnassa (ne tekevät taikinasta todella mehukkaan). 
Lehmänmaidon tapaan myös kaurajuomaa on saatavilla eri 
rasvapitoisuuksissa, jotka sopivat eri tarpeisiin.



Jättäessäsi eläinperäiset tuotteet väliin monet aromit ja maut katoavat 
samalla – juuri ne maut, joita monet meistä rakastavat! Esimerkiksi 
naudanlihalla on runsas ja monipuolinen maku, sillä siinä on paljon 
erilaisia aromeja ja luonnollisia rasvoja. Mutta ei huolta! Monet lahjakkaat 
kokit ovat mestareita luomaan vivahteikkaita makuja myös kasvipohjaisiin 
ruokiin, yleensä lisäämällä tai luomalla umamia. Umamia löytyy monista 
kasviperäisistä raaka-aineista, kuten siitakesienistä, selleristä ja 
misotahnasta, ja niiden avulla voit luoda syvän, mehukkaan ja monipuolisen 
maun kasvipohjaisiin ruokiisi. 

Kolme muuta raaka-ainetta, jotka nostavat kasvispohjaisen 
ruoanlaiton uudelle tasolle, löytyvät lähes varmasti jo 
keittiöstäsi. Kestävän syömisen asiantuntijamme, Malina 
Andersson Lee, jakaa vinkkejään siitä, kuinka niiden avulla 
voit lisätä umamia (eli taikaa) arkisiin ruokiisi:

umAmin taikA

soijAkastike.  
Se ansaitsisi oikeastaan oman kappaleen, mutta tässä tiivistettynä: Tyypillisimmät 
soijakastikkeet ovat kiinalainen, japanilainen, korealainen ja indonesialainen. 

Soijakastikkeet voidaan myös jakaa tummaan ja vaaleaan, tummien kastikkeiden ollessa 
suolaisempia ja sakeampia. Tumma kiinalainen soijakastike on maultaan väkevä (usein 
pieni loraus sitä riittää), ja sopii hyvin pitkää kypsentämistä tai hauduttamista 
vaativiin ruokiin. Vaaleampi soijakastike, kuten korealainen tai japanilainen, on usein 
maultaan monitahoisempi, eikä sitä tulisi kypsentää, sillä se voi tuhota kastikkeen 
hienostuneet aromit ja maut. Lisättäessä vasta valmistuksen loppuvaiheessa, vaalea 
soijakastike tuo ruokaan täyteläisyyttä ja tasapainottaa muita makuja.

DijoninsinAppi.  
Sen voimakas maku tarjoaa sekä 
tulisuutta että hapokkuutta,  

eli juuri sitä mitä kasvipohjainen ruoka 
usein kaipaa. Dijoninsinappi toimii 
parhaiten kylmissä kastikkeissa tai 
lisättäessä ruokaan vasta kokkauksen 
loppupuolella (sen raikas ja vivahteikas 
maku saattaa kadota liiallisen 
kypsentämisen mukana). Lusikallinen 
dijoninsinappia voi antaa valmiille 
kastikkeelle tai padalle viimeisen 
silauksen ja herättää muut maut  
eloon. Tiesitkö: sinappi on wasabin  
ja piparjuuren serkku.

tomAattipyree. 
Monipuolinen raaka-aine, jonka 
maku vaihtelee valmistustavan 

mukaan. Öljyssä ruskistettuna mausta 
tulee paksu ja mehukas, mutta taas 
”raakana” maku on hapan ja terävä. 
Valmistaaksesi kilon tomaattipyreetä 
tarvitset 5 kiloa tomaatteja – eli 
siinä on tomaatteja ja umamia koko 
rahan edestä! Monien brändien joukosta 
suosittelen kaksinkertaisesti 
tiivistettyä, lisäaineetonta (paitsi 
suolattua) tomaattipyreetä, sillä niissä 
on usein täyteläinen maku.

(eli: kAsvipohjaisen ruoAnlaiton peruspilArit)



0,33 kg  
CO2E

Perinteisellä 
reseptillä:  
3 kg CO2e14

Hiilijalanjälki  
per annos:

pyÖrykät  
(jA kermamAinen kastike)
 Aika 
45 minuuttia 

 Raaka-aineet 
Annoksia: 4 

Pyörykät:

 - 2 pientä keltasipulia 

 - 500 g muotoiltavaa 
pakastesoijarouhetta, hieman 
sulatettuna (vaihtoehtoisesti 
voit käyttää kuivaa 
soijarouhetta, muistathan 
vain turvotuksen!)

 - 1,5 dl hienonnettua persiljaa

 - 1 dl Oatlyn iMatia (13 %)

 - tilkka soijakastiketta 
(tummaa tai vaaleaa)

 - mustapippuria  
(ja suolaa tarvittaessa)

 - vegaanista margariinia 
paistamiseen

Kermamainen kastike:

 - 1 pakkaus Oatlyn iMat Vispiä 
(250 ml, 23 %)

 - 1/2 tl tummaa soijakastiketta

 - 1/4 kasvisliemikuutio

 - dijoninsinappia maun mukaan

 - mustapippuria myllystä  
(ja tarvittaessa suolaa)

Lisäksi: 

 - keitettyjä perunoita 

 - suolakurkkuja 

 - puolukoita (laita hieman 
sokeria sekaan) tai 
puolukkahilloa

 Ohje 

Pyörykät: 

1. Pilko sipulit hienoksi ja kuullota 
margariinissa matalalla lämmöllä, 
noin 15 minuuttia.

2. Kaada rouhe kulhoon, lisää paistetut 
sipulit, persilja, Oatlyn iMat, 
soijakastike ja mustapippuri. 
Sekoita hyvin, maista ja lisää 
mausteita tarvittaessa.

3. Pyörittele taikinaseoksesta 
pyöryköitä. Paista paistinpannulla 
rasvassa noin 5 minuuttia, 
keskilämmöllä, kunnes pyörykät ovat 
saaneet kauniin värin.

Kermamainen kastike: 

1. Kiehauta Oatlyn iMat, soijakastike 
ja kasvisliemi. Anna sen jälkeen 
hautua pienellä lämmöllä 8-10 
minuuttia. Maista ja lisää 
sinappia, pippuria (ja suolaa 
tarvittaessa).

Lauantai



tikkA masAla 
toFullA

0,46  kg  
CO2E

Perinteisellä 
reseptillä:  
0,75 kg CO2e14

Hiilijalanjälki  
per annos:

Sunnuntai 



 Aika 

45 minuuttia 

 Raaka-aineet 

Annoksia: 4 

Uunissa paahdettua tofua ja kikherneitä:

 - 300 g kiinteää tofua

 - 1 tölkki kikherneitä (400 g)

 - 2 tl tomaattipyreetä 

 - 1 tl soijakastiketta

 - 1/2 tl garam masalaa

 - 1/2 tl curryjauhetta

 - 2 rkl rypsiöljyä

 - suolaa (valinnainen) ja pippuria

Kastike:

 - 1 sipuli

 - 2 rkl tuoretta inkivääriä

 - 2 valkosipulinkynttä

 - 2 rkl rypsiöljyä

 - 1/2 rkl garam masalaa

 - 1/2 rkl curryjauhetta

 - 2 rkl tomaattipyreetä

 - 200 ml paseerattua tomaattia

 - 300 ml Oatlyn iMatia (13 %)

 - 1 tl soijakastiketta

 - 1/2 rkl mangochutneyta

Lisäksi:

 - basmatiriisiä ja/tai naanleipää (tai 
korvaa riisi tattarilla tai muulla 
viljalla laskeaksesi ateriasi 
hiilijalanjälkeä vielä entisestään)

 - Oatlyn Havregurt Turkkilaista

 - tuoretta korianteria

 Ohje 

1.  Keitä riisi pakkauksen ohjeen 
mukaan.

2.  Lämmitä uuni 225 asteeseen. Revi 
tofupala pieniksi paloiksi.

3.  Huuhtele kikherneet kylmässä 
vedessä ja jätä valumaan.

4.  Sekoita tomaattipyree, 
soijakastike, garam masala, 
curryjauhe, rypsiöljy, suola ja 
pippuri kulhossa. Lisää tofu ja 
kikherneet ja pyörittele niitä 
maustesekoituksessa. Kaada seos 
uunipellille leivinpaperin 
päälle ja anna paahtua uunin 
keskiosassa noin 15-20 
minuuttia. Ota uunista ja laita 
sivuun.

5.  Kastike: hienonna sipuli ja 
inkivääri, ja murskaa 
valkosipulit. Kuumenna 2 rkl 
rypsiöljyä pannussa ja paista 
sipuleita, inkivääriä, 
valkosipulia, garam masalaa ja 
curryjauhetta pienellä lämmöllä 
8 minuutin ajan. Lisää 
tomaattipyree ja paista vielä 
muutaman minuutin ajan. 

6.  Lisää paseerattu tomaatti ja 

anna hautua noin 10 minuuttia. 
Lisää sen jälkeen iMat, 
soijakastike ja mangochutney. 
Lisää lopuksi vielä tofu ja 
kikherneet ja anna hautua noin 5 
minuuttia. Maista, ja lisää 
tarvittaessa mausteita.

Tarjoilu: 
Ripottele päälle tuoretta korianteria 
ja lisää loraus Oatlyn Havregurt 
Turkkilaista. Tarjoile riisin ja / 
tai naanleivän kanssa.

Oatly iMat on mahtava ja monipuolinen tuote, 
jota voi käyttää lähes kaikessa ruoanlaitossa 
ja leivonnassa. Huomioithan kuitenkin, että 
käyttäessäsi sitä hyvin happamien raaka-aineiden, 
kuten esimerkiksi tomaattikastikkeen, kanssa 
kannattaa kastikkeen antaa kiehua hetken ennen 
iMatin lisäämistä. Muuten iMat saattaa erottua.

Vinkki! Jos haluat, että 
kasvipohjainen fraiche tai gurtti 
(joiden rasvapitoisuus on yleensä 
alhaisempi verrattuna vastaaviin 
eläinperäisiin tuotteisiin) olisi 
koostumukseltaan paksumpi, anna 
sen valua suodatinpussissa yli 
yön. Tai sekoita sitä esimerkiksi 
kaurapohjaisen levitteen kanssa, 
jolloin koostumuksesta tulee todella 
hyvä ja täyteläinen!



Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................770 
Proteiini (g) .................23,3 
Rasva (g) .....................37,9 
josta tyydyttynyttä (g) ..........4 
Hiilihydraatit (g) ............79,6 
Kuituja (g) ....................6,5

tikkA masAla toFullA

Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................679 
Proteiini (g) .................27,2 
Rasva (g) .....................33,0 
josta tyydyttynyttä (g) .......18,0 
Hiilihydraatit (g) ............60,1 
Kuituja (g) ...................15,3

pyÖrykät  
(jA kermamAinen kastike) 

Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................487 
Proteiini (g) .................26,7 
Rasva (g) .....................19,2 
josta tyydyttynyttä (g) .......  1,7  
Hiilihydraatit (g) ..............45 
Kuituja (g) ...................13,6

hernekeitto 

Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................547
Proteiini (g) .................21,9
Rasva (g) .....................27,7
josta tyydyttynyttä (g) ........3,7
Hiilihydraatit (g) ............45,3
Kuituja (g) ...................13,6

mAkkarAkastike  
jA perunamuusi

Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................758 
Proteiini (g) .................25,3 
Rasva (g) .....................48,5 
josta tyydyttynyttä (g) ........6,7 
Hiilihydraatit (g) ............51,8 
Kuituja (g) ....................8,5 

tAcot

Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................655
Proteiini (g) .................26,9
Rasva (g) .....................23,7
josta tyydyttynyttä (g) ........2,4
Hiilihydraatit (g) ............77,9
Kuituja (g) .....................12

mAkaronilAatikko

Ravintoarvo per annos  
Energia (kcal)............... 401 
Proteiini (g)................ 8,0 
Rasva (g) ................... 18,6 
josta tyydyttynyttä (g)..... 10,0 
Hiilihydraatit (g) .......... 47,4 
Kuituja (g) .................. 4,4

letut

 Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................418 
Proteiini (g) ..................3,1 
Rasva (g) .....................22,5 
josta tyydyttynyttä (g) .......12,9 
Hiilihydraatit (g) ............50,7 
Kuituja (g) ....................3,4

pirtelÖ

 Ravintoarvo per annos 
Energia (kcal) .................565 
Proteiini (g) .................13,5 
Rasva (g) .....................22,6 
josta tyydyttynyttä (g) ........7,7 
Hiilihydraatit (g) ............73,3 
Kuituja (g) ....................6,7

kotitekoinen pizzA BiancA
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