
VEGAANISIA JA GLUTEENITTOMIA 
JOULURUOKIA KOTIMAISISTA 

KASVIPROTEIINEISTA

Anna mielikuvituksen lentää. Loihdi näistä oman 
näköisiä annoksia juhlaan kuin juhlaan.



2 rkl omenaviinietikkaa
2 rkl ruokosokeria
1 dl rypsiöljyä
3 rkl Dijon-sinappia
2 rkl vegaanista majoneesia
2 rkl kaurafraiche (tarkista, että G)
1 dl hienonnettua tuoretta tilliä
½ tl suolaa
1 tl sinapinsiemeniä
ripaus valkopippuria

Huomioi
Tarjoa keitettyjen perunoiden kanssa tai leivän
päällä. Sinappimunakoiso sopii sinappisillin
korvaajaksi.

Sinappimunakoiso
A L K U R UOKA

Ohjeet

 Suikaloi munakoiso n. 1x3 cm paloiksi. Keitä suolalla
maustetussa vedessä 10 minuuttia. Valuta ja jäähdytä
 Sekoita sinappikastikkeen ainekset keskenään
 Kaada kastike jäähtyneiden munakoisojen päällä.
 Anna maustua yön yli

1.

2.
3.
4.

Raaka-aineet

2 pientä munakoisoa (500 g)
vettä ja suolaa keittämiseen

Sinappikastike

noin 8 annosta



Huomioi

Tarjoa keitettyjen perunoiden kanssa tai leivän päällä. Sopii
myös sellaisenaan alkuruokalautaselle tai levitteen leivän
päällä. Jos haluat lisää syvyyttä makuun lisää teelusikkallinen
Dijon-sinappia. Papulevite on saanut inspiraation
katkarapuskagenista. 

Papulevite
A L K U R UOKA

Ohjeet

Liota härkäpapurouhe runsaassa kiehuvassa vedessä,
missä suolaa noin 10 min.
Silppua sipuli
Sekoita jäähtynyt härkäpapurouhe muiden ainesosien
kanssa.
Anna vetäytyä kylmässä vähintään 6 h.

1.

2.
3.

4.

Raaka-aineet
1 dl paahdettua härkäpapurouhetta
vettä ja suolaa liottamiseen
1 dl vegaanista majoneesia
4 rkl hienonnettua tilliä
1 pieni sipuli
1 sitruunan puristettu mehu
1 tl suolaa
•¼ tl valkopippuria
•¼ sokeria

noin 8 annosta



Huomioi

Tarjoa sellaisenaan tai osana annosta. Tarjoiluastiana voi
käyttää lasipurkkia. Hyödynnä sesongin parhaat kasvikset.
Resepti on Sanna Kekäläisen HS. Retikan voi korvata esim.
lantulla.

Lasimestarin kasvikset 
A L K U R UOKA

Ohjeet
Kuumenna mausteliemen ainekset kiehuvaksi ja hauduta
hiljalleen viitisen minuuttia. Jäähdytä.
Kuori ja viipaloi porkkanat. Jaa kukkakaali pieniksi kukinnoiksi.
Kuori punasipuli ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi.
Keitä porkkanoita 7 minuuttia suolatussa vedessä. Lisää
kukkakaalit mukaan kolmeksi viimeiseksi minuutiksi. Kasvikset
saavat jäädä rapsakoiksi. Kaada kasvikset siivilään ja huuhdo
kylmällä vedellä, jotta kypsyminen lakkaa.
Lado kasvikset purkkiin kerroksittain sipulin kanssa. Kaada
päälle jäähtynyt liemi mausteineen. Anna maustua viileässä
vähintään vuorokauden ajan.

1.

2.

3.

4.

Raaka-aineet

200 g porkkanaa
200 g kukkakaalia
noin 5 cm pala retikkaa
1 punasipuli

2 dl vettä
1 dl väkiviinaetikkaa
1½ dl sokeria
1 tl suolaa
2 laakerinlehteä
1 tl kokonaisia valkopippureita

Mausteliemi

noin 8 annosta



Huomioi
Voit myös paahtaa punajuuret jos tahdot voimakkaamman
maun. Mikäli keität punajuuret itse voit hyödyntää keitinveden
kvinoan valmistukseen. Mö-juuston sijaan voi tarjota esim.
hamppujuustoa. Tämä ruokalaji on myös oiva lämmin lisuke.

Punajuuri-kvinoa-vuusto
salaatti
A L K U R UOKA

Ohjeet
Kuumenna punajuurimehu ja vesi puolikkaan
kasvisliemikuution kanssa.
Huuhtele kvinoa runsaassa vedessä
Lisää kvinoa kiehuvaan veteen ja anna kypsyä ohjeen
mukaisesti
Siivilöi kvinoa, jos kaikki neste ei imeydy.
Sekoita jäähtyneen kvinoaan kanssa kypsennetyt
punajuurikuotiot ja Mö-juusto. 
Koristele yriteillä ja kouralliselle hampunsiemeniä. Mausta
öljyllä, suolalla ja pippurilla tarvittaessa.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Raaka-aineet

1 dl punajuurimehua
1,5 dl vettä
puolikas kasvisliemikuutio
3 dl kvinoaa (kotimaista)
2-3 dl keitettyjä tai paistettuja punajuurikuutioita
50-100 g vuustoa
Koristeeksi

Tuoreita yrttejä
Kourallinen hampunsiemeniä

noin 8 annosta



Huomioi
Maun mukaan voit voidella leivän siirappi-vesi seoksella.

 Saaristolaisleipä

A L K U R UOKA

Ohjeet

Lämmitä gluteeniton olut ja kaurajugurtti kädenlämpöiseksi
kattilassa. Lisää hiiva ja sekoita kunnes hiiva on liuennut.
 Lisää psylliumjauhe ja vatkaa seos tasaiseksi. Anna
turvota 10 min
Lisää vatkaamalla olut-jugurtti seokseen siirappi ja suola.
Sekoita kuivat ainesosat keskenään. 
Lisää kuivat aineet ja sekoita taikinaksi.
Kaada taikina vuokaan. Nostata peitettynä 30 min.
Paista uunissa 175 °C  1 h ja 20 min.
Kumoa leipä kun on vähän jäähtynyt

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Raaka-aineet

2 ½  dl gluteenitonta olutta
2 ½  dl kaurajugurttia (tarkista, että G)
1 pussi kuivahiivaa
1 rkl psylliumjauhe
1½ dl  tummaa siirappia
2 tl suolaa
2 rkl hampun siemeniä
1 tl fenkolinsiemeniä
1½ dl pellavarouhetta
1½  dl tattarijauhoja
3 dl gluteeniton tumma jauhoseos

noin 8 annosta



Huomioi
Ruusukaalin voit korvata myös parsakaalilla. Mikäli haluat
hieman tulisuutta voit lisätä sekaan esim. sambal oelek -
chilitahnaa.

Hernerouhe-ruusukaali
paistos

P ÄÄ RUOKA

Ohjeet
Mittaa hernerouhe ja kaada päälle kiehuva vesi. Anna
turvota 15 min
Pilko sipuli ja halkaise ruusukaalit.
Esikeitä ruusukaaleja noin 5 min.
Paista esikeitettyjä ruusukaaleja öljyssä noin 5 min.
Paista erikseen hernerouhetta runsaassa öljyssä. Kun
rouhe alkaa saada väriä lisää sipulit ja jatka ruskistamista.
Mausta ja jatka ruskistamista vielä noin 15 min miedolla
lämmöllä. Yhdistä ruusukaalit seokseen.
Valmista kvinoa ohjeen mukaan. Kumoa valmis kvinoa
pannulle muiden aineiden sekaan. Sekoita ja tarjoile. 

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Raaka-aineet

1 dl hernerouhetta
2 dl kiehuvaa vettä
1 dl rypsiöljyä
200 g ruusukaaleja
1 pieni sipuli
suolaa
mustapippuria myllystä
1 rkl siirappia
hienonnettua persiljaa
hienonnettua basilikaa
1,5 dl kvinoaa (kotimaista)

noin 8 annosta



Sieniwellington 

P ÄÄ RUOKA

Ohjeet
Tarkista lehtitaikinan sulamisaika
Kuumenna uuni 225 asteeseen.
Kuumenna 6 dl vettä ja lisää kasviliemi. Lisää paahdettu
härkäpapurouhe kuumennettuun veteen ja anna turvota sillä aikaan
kun valmistat massan.
Pilko herkkusienet ja hienonna selleri. Silppua sipuli ja
valkosipulinkynnet.
Kuumenna öljy pannulla, lisää sienet, selleri ja sipulit. Mausta
balsamietikalla, rosmariinioksilla, suolalla ja mustapippurilla. Paista
kunnes, sienistä ei lähde enää nestettä.
Lisää lopuksi cashewpähkinät, kaurakerma sekä valutettu
härkäpapurouhe pannulle ja kuumenna. 
Siirrä paistos tehosekoittimeen ja sekoita nopeasti tahnaksi.
Levitä lehtitaikinalevy ja kauli sitä laakeammaksi ja ohuemmaksi.
Levitä seos koko lehtitaikinalevylle Kääri lehtitaikina rullalle. Tee
pinnalle muutama viilto ja voitele rulla kaurakermalla.
Paista uunin keskitasolla noin 25 min. Koristele tuoreella
rosmariinilla.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Raaka-aineet

200 g ruskeita herkkusieniä tai muita sieniä
1-2 lehtisellerin vartta
1 sipuli
1 valkosipulin kynsi
1 rkl rypsiöljyä
2 rkl balsamietikkaa
3 oksaa tuoretta rosmariinia
1 tl suolaa
mustapippuria myllystä
½ dl cashewpähkinöitä
1 tl savupaprikajauhetta
1 tl kuivattua timjamia
2 dl paahdettua härkäpapurouhetta
kasviskuutio
1 dl kaurakermaa (tarkista että G)
1 kpl gluteenitonta & vegaanista lehtitaikinaa

noin 8 annosta



Huomioi

Tarjoile Wellingtonin kanssa juuri ennen syömistä. Voit
valmistaa consommen myös tuoreista sienistä.
Sieniconcommen voi tarvittaessa pakastaa. Resepti on
alunperin Satu Koiviston.

Sieniconsommé 

P ÄÄ RUOKA

Ohjeet

Kuori ja paloittele sipuli. Mittaa sipuli, herkkutatit, vesi ja
laakerinlehti tai timjaminoksat kattilaan.
Keitä hiljaa poreillen 1 h. Jos pinnalle muodostuu vaahtoa,
kuori se pois.
Siivilöi sienet ja kasvikset pois ja jäähdytä liemi.

1.

2.

3.

Raaka-aineet

25 g kuivattuja herkkutatteja
1 keltasipuli
1 1/2 l vettä
1 laakerinlehti tai muutama oksa timjamia
(1/2 tl suolaa)

noin 8 annosta



Huomioi
Käytät tätä helposti lisukkeena annoksessa pyreen tavoin.
Mikäli haluat runsaamman rakenteen älä soseuta kvinoaa
vaan lisää se kun porkkana-kauramassa on soseutettu.

Kvinoa-
porkkanalaatikko
P ÄÄ RUOKA

Ohjeet

Kuori ja paloittele porkkanat. Laita kiehumaan suolalla
maustettuun veteen kunnes kypsiä.
Huuhtele kvinoa runsaassa vedessä. Keitä se suolalla
maustetusta vedessä pakkauksen ohjeen mukaan.
Kun porkkanat ovat pehmeitä, säästä keitinvedestä vähän. Valuta
porkkanat, lisää joukkoon kaurakerma ja kypsä kvinoa. Soseuta
sauvasekoittimella.
Mausta sokerilla, valkopippurilla ja neilikalla ja 2 rkl margariinia.
Käytä keitinvettä, mikäli sose on liian paksua. Soseen pitää olla
lusikkalla tasoitettava. Tarkista suolan määrä ja lisää tarvittaessa.
Voitele uunivuoka. Levitä seos vuokaan ja kuvioi pinta, lisää
gluteenittomia korppujauhoja pintaan sekä jaa 2 rkl margariinia
nokareina päälle.
Paista laatikko 200 °C uunissa noin 50-60 min. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Raaka-aineet
1 kg porkkanoita
2 dl kvinoaa (kotimaista)
2 dl kaurakermaa (tarkista, että G)
2-3 tl fariinisokeria
4 rkl margariinia (tarkista, että V)
¼ tl muskottipähkinää
ripaus valkopippuria
suolaa maun mukaan
gluteenittomia korppujauhoja

noin 8 annosta



Huomioi

Kokeile kypsyyttä tikulla. Taatelikakku paranee
kuivuessaan, joten tämä kannattaa valmistaa jo muutama
päivä etukäteen.

Taatelikakku

J Ä L K I R UO KA

Ohjeet

Paloittele taatelit kattilaan ja keitä soseeksi veden ja
sokerin kanssa. Sekoita joukkoon margariini ja anna
sulaa. Kuohkeuta ja jäähdytä vatkaamalla.
Sekoita kuivat ainekset keskenään ja lisää
jäähtyneeseen taateliseokseen.
Paista korppujauhotetussa vuoassa 175 asteessa noin
55 min. Laita uunin alimmalle tasolle. 

1.

2.

3.

Raaka-aineet

250 g kivettömiä taateleita 
3 dl vettä
1,5 dl ruokosokeria
150 g margariinia (tarkista, että V)
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeri
3 dl lupiinijauhoja
2 rkl gluteenittomia korppujauhoja

noin 8 annosta



Jouluhalko
J Ä L K I R UO KA

Ohjeet

Sekoita keskenään sokeri, jauhot, vanilliinisokeri ja leivinjauhe.
Lisää veden joukkoon puolikkaan puristetun appelsiinin mehu.
Sekoita kuivien raaka-aineiden joukkoon margariini ja mehu-
vesi. Sekoita seos nopeasti taikinaksi. Vuoraa pelti
leivinpaperilla ja levitä seos sen päälle. Kypsennä
kääretorttupohjaa 200 asteessa 20–30 minuuttia.
Levitä työtasolle arkki leivinpaperia ja sirottele sille sokeria.
Kumoa päälle kääretorttulevy. Anna jäähtyä hieman. Levitä
hillo pohjalle. Sekoita kaurafraichen joukkoon 0,5 dl
kauravispiä ja 2 rkl appelsiinimehua. Levitä kaurafraiche seos
hillon päälle ja rullaa tiiviiksi kääretortuksi.
Sulata suklaa. Vaahdota kauravispi ja lisää sulatettu suklaa
joukkoon. Mausta tarvittaessa appelsiinimehulla.
Levitä seos rullan päälle ja koristele pipareilla.

1.
2.

3.

4.

5.

Raaka-aineet

1 ½ dl sokeria
3 dl gluteeniton vaalea jauhoseos
1 dl lupiinijauhoja
1 tl vanilliinisokeria
2 tl leivinjauhetta
1 dl juoksevaa margariinia (tarkista V)
4 dl vettä
1 appelsiini

Täyte ja koristeet
150 g kaurafraiche (tarkista, että G)
0,5 dl kauravispiä (tarkista, että G)
Raastettu appelsiininkuori
Luumumarmeladia
Koristeeksi pipareita 
75 gTummaa suklaata (tarkista, että G & V)
1,5 dl kauravispiä (tarkista, että G)

noin 8 annosta



Reseptiikka on laadittu osana Tartu ja FutureCrops2.0-hankkeita.
Tarpeista Tuotteiksi (TarTu)- hanke keskittyy elvyttämään edelleen
maakunnan ruokaverkoston toimintaa koronan aikana. Kohderyhmänä
ovat Varsinais-Suomessa toimivat erikokoiset yksityiset ja julkiset
ravintolat. TarTu saa rahoituksensa Varsinais-Suomen liitosta Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.
FutureCrops2.0 (Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta
lisäävät viljelykierrot) –hanketta toteuttavat yhteistyössä
Luonnonvarakeskus, ProAgria keskusten liitto, Maanmittauslaitos ja
Turun yliopiston Brahea-keskus. Hanke on osa Maa- ja
metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää
maankäyttösektorin Hiilestä kiinni- ilmastotoimenpidekokonaisuutta,
jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun
maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja
varastoja.

Reseptit on laatinut ja kehittänyt Mirka Olin. Toimitus Mirka Olin,
Sanna Vähämiko ja Mervi Louhivaara. 2022.




