ILMAISET
FODMAPRUOKAOHJEET

ideoita FODMAPystävälliseen
ruoanlaittoon.

PÄÄRUOAT

1

Jauheliha- tai quornpaistos
4

ANNOKSET

A I N E S O S A T

1-2 dl purjon vihreää osaa

1 tl maustepippuria

1 rkl rypsiöljyä

0,5 tl mustapippuria

250 g jauhelihaa/quornrouhetta

0,5 tl jodioitua suolaa

1 sellerinvarsi

400 g jauhoista perunaa

150-200 g tetralinssejä

200 g porkkanaa

400 g tomaattimurskaa

200 g palsternakkaa

70 g tomaattipyreetä

2-2,5 dl kasvislientä

0,5-1 tl timjamia

2 tl kasvimargariinia

T E E

N Ä I N

Kuori ja pilko peruna ja juurekset ja laita kasvisliemeen
kiehumaan. Kuullota sipulisilppua öljyssä pannulla. Lisää
jauheliha tai quorn ja kypsennä.
Lisää pilkottu selleri, huuhdotut linssit, tomaattimurska ja
pyree sekä mausteet. Hauduta välillä sekoittaen kymmenisen
minuuttia. Soseuta kypsät juurekset ja peruna liemeen ja
mausta kasvimargariinilla.
Kaada jauheliha/quornseos voidellun uunivuoan pohjalle ja
levitä juuressose päälle. Paista 200 asteessa 30-40 minuuttia
ja tarjoa raikkaan salaatin kanssa.

2

Kuorrutetut naurisviipaleet
5-6

ANNOKSET

A I N E S O S A T

4 pienehköä naurista
0,5 dl rypsiöljyä
2 rkl pellavansiemenrouhetta
1 tl kuivattua laventelia
1 tl kuivattua rosmariinia
(1 tl kuivattua mäkimeramia)
0,5 tl jodioitua suolaa
50 g emmental-juustoa

T E E

N Ä I N

Viipailoi nauriit n. 1 cm paksuisiksi kiekoiksi. Nosta
leivinpaperilla päällystetylle pellille ja voitele
rypsiöljyllä. Ripottele mausteet, suola ja juusto pinnalle.
Paista 200-asteisessa uunissa, kunnes juusto on saanut
hieman väriä ja nauriit ovat pehmenneet (kokeile
haarukalla kypsyyttä).
Tarjoile aterian lisukkeena.
Vinkki! Nauriin sijasta voit käyttää muuta mieluista
juuresta.

3

Kvinoa-kasispannu
2

ANNOKSET

A I N E S O S A T

3 rkl seesaminsiemeniä

2 dl parsakaalin kukintoja

2 rkl oliiviöljyä

2/3-1 pkt marinoitua tofua

2 tl jauhettuja korianterinsiemeniä

4 dl valmiiksi keitettyä kvinoaa

1 tl chilihiutaleita

4 rkl juustoraastetta

3 dl kesäsipulin vihreää osaa

ripaus jodioitua suolaa

3 dl fenkolia pilkottuna

T E E

N Ä I N

Paahda seesaminsiemeniä kuivalla pannulla, kunnes niistä
tulee kauniin ruskeita. Näin ne saavat enemmän makua.
Siirrä siemenet pois pannulta. Kaada öljy pannuun ja anna
kuumentua hetki. Hienonna korianterinsiemenet ja
chilihiutaleet huhmareessa sillä aikaa. Kaada ne öljyyn ja
anna ruskistua.
Lisää seesaminsiemenet, pilkottu fenkoli ja kesäsipulisilppu.
Kääntele kunnes sipuli pehmenee, lisää joukkoon pilkottu
parsakaali sekä kuutioitu tofu sekä valmiiksi keitetty kvinoa.
Anna kuumentua läpikotaisin kunnes parsakaali on kauniin
heleän vihreää (ei tummaa ja pehmeää).
Annostele kahdelle ja ripauta suolaa joukkoon. Ripottele
halutessasi juustoraaste annosten päälle.

4

Kvinoa-valkosipuli-tabbouleh
6

ANNOKSET

A I N E S O S A T

2,5 dl kvinoaa

2 dl sileälehtistä persiljaa silputtuna

0,5 tl jodioitua suolaa

1,25 dl vahvaa minttua silputtuna

2 rkl sitruunamehua

1 kurkku kuutioituna pieneksi

1,25 dl valkosipuliöljyä

3 tomaattia kuutioituna pieneksi

mustapippuria

1 nippu kevätsipulin varsia

T E E

N Ä I N

Huuhtele kvinoa tiheässä siivilässä kuumalla vedellä. Keitä
reilussa 3 desilitrassa suolan kanssa. Kiehauta ensin
kuumalla teholla, jonka jälkeen alenna lämpöä ja anna
kypsyä rauhassa 10 minuuttia. Möyhi kuohkeaksi haarukalla.
Jäähdytä laakeassa astiassa.
Sekoita sillä aikaa sitruunamehu, öljy ja mustapippuri
vispilällä kastikkeeksi. Sekoita kastike sekä silputut yrtit
jäähtyneeseen kvinoaan ja anna maustua mielellään yön yli.
Lisää seuraavana päivänä joukkoon kurkku- ja
tomaattikuutiot sekä silputtu sipuli. Lisää tarvittaessa
suolaa ja sitruunamehua.
Lähde: http://www.epicurious.com/recipes/food/views/quinoa
-tabbouleh-395939

5

Salaatti paahdetuista juureksista
6

ANNOKSET

A I N E S O S A T

500 g porkkanoita

kuivattua timjamia

300 g palsternakkaa

mustapippuria

300 g lanttua

kuivattua korianteria jauheena

(150-200 g punajuurta)

jodioitua suolaa

rypsiöljyä

1 ruukku tummaa salaattia

juoksevaa kotimaista hunajaa

T E E

1 pkt halloumia

N Ä I N

Pese ja kuori juurekset. Paloittele ne tasakokoisiksi
lohkoiksi ja asettele uunipellille. Saadaksesi salaatista nätin
värisen, suosittelen, että paistat punajuuret erikseen.
Kaada juuresten päälle öljyä ja mausteita. Pyörittele käsin
tasaisesti sekaisin. Paista 225 asteessa kunnes ovat
haarukalla kokeillessa kypsiä (noin 15 minuuttia kypsymisaika riippuu juuresten paksuudesta). Punajuuret
kestävät jonkin verran kauemmin.
Sekoita jäähtyneet juurekset karkeasti hienonnetun salaatin
joukkoon. Salaatissa on sen verran makua ja öljyä
paistamisesta, että salaatinkastiketta ei välttämättä tarvita.
Jos teet kyytipojaksi halloumia, viipaloi se jo ruoanlaiton
alkuvaiheessa ja laita likoomaan veteen. Näin saat
ylimääärisen suolan liotettua pois. Paista viipaleet pannulla
kauniin ruskeiksi ja asettele salaatin päälle.

6

Vihannesletut
8-10

ANNOKSET

A I N E S O S A T

1 pieni kesäkurpitsa

0,5 prk (125 g) maissinjyviä

3 luomukananmunaa

1 chili silputtuna

3 rkl riisijauhoa

3 kesäsipulin vihreää vartta

n. 0,5 tl jodioitua suola

kourallinen lehtipersiljaa

mustapippuria

1/2 tl leivinjauhetta

60 g raastettua juustoa tai fetaa

60 % margariinia, voita tai öljyä

T E E

N Ä I N

Soseuta kesäkurpitsa ja kananmunat tehoseittimella
tasaiseksi massaksi. Silppua chili, kesäsipulin varret ja
lehipersilja.
Kaada seos laakeaan kulhoon ja sekoita joukkoon riisijauhot.
Lisää muut ainekset ja nosta massa jääkaappiin tekeytymään
30 minuutiksi.
Paista pannulla rasvassa keskilämmöllä kauniin ruskeiksi.

Currykastike letuille
1 prk kaurakermaa (esim. Oatly)
maun mukaan currya, paprikaa, suolaa ja pippuria
Keitä pienessä kattilassa kaurakermaa ja lisää mausteita
oman maun mukaan. Runsas kuivatun paprikan määrä tuo
kastikkeeseen kivaa purevuutta.
7

SUOLAISET
LEIVONNAISET

8

Borssipiirakka
8-10

ANNOKSET

P O H J A

T Ä Y T E

1 dl kaurajauhoja

1 iso porkkana

0,5 dl Hirvelän uunitalkkunaa

1 iso palsternakka

1,5 dl tummia jauhoja

1 pieni etikkapunajuuri

150 g margariinia tai voita

1 pieni suolakurkku

ripaus jodioitua suolaa

0,5 ruukullista ruohosipulia tai

tilkka jääkylmää vettä

1 dl kevät- tai kesäsipulin tai
1 dl purjon vihreää osaa silputtuna

V E G A A N I N

V E R S I O

1 prk smetanaa

1 dl kaurajauhoja

kuivattuja yrttejä

0,5 dl Hirvelän uunitalkkunaa

ripaus mustapippuria

1,5 dl tummia jauhoja
150 g margariinia tai voita

T E E

N Ä I N

Yhdistä taikinan kuivat aineet ja nypi ne huoneenlämöiseen
rasvaan. Sekoita joukkoon nopeasti tilkka vettä. Taputtele
taikina voidellun piirasvuoan pohjalle ja reunoille
jauhotetuin tai vedellä kostutetuin käsin.
Paista pohjaa 225-asteisessa uunissa 15 minuuttia. Peitä
tarvittaessa leivinpaperilla, jos reunat meinaavat tummua.

9

Raasta porkkana, palsternakka, punajuuri sekä suolakurkku.
Kuullota porkkana- ja palsternakkaraastetta hetken levyllä,
kunnes ne ovat hieman kypsyneet. Sekoita joukkoon
punajuuri- ja suolakurkkuraaste.
Silppua sipulit hienoksi. Ruohosipulin voi taitella mukiin ja
leikata keittiösaksilla pieneksi. Sekoita sipulihake kasvisten
joukkoon.
Lisää smetana, yrtit ja mustapippuri. Suolaa ei tarvita, sillä
suolakurkku ja smetanan happamuus riittää antamaan
makua.
Levitä täyte esipaistetun piiraspohjan päälle. Paista noin 2025 minuuttia. Jos piiras alkaa tummumaan reunoilta, laita
leivinpaperi piirakan päälle.
Tarjoile raikkaan salaatin kera!

Vegaanin versio:
Aja ainekset sileäksi sauvasekoittimella. Maista ja lisää
halutessasi happamuutta lisäetikalla.
Lähde: http://vegaaninenversio.blogspot.com/2013/05/smetana.html
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Herkkukrakkerit
1/2 pellillistä

ANNOKSET

A I N E S O S A T

5 dl isoja kaurahiutaleita
0,5 dl kuorellisia seesaminsiemeniä
0,5 dl pellavan- ja kurpitsansiemeniä
0,5 dl auringonkukansiemeniä
2 rkl hunajaa tai siirappia
ripaus anista, fenkolia tai
murskattuja korianterinsiemeniä
2 dl kiehuvaa vettä

T E E

N Ä I N

Sekoita ainekset keskenään ja seisota 0,5-1 h.
Painele uunipellille leivinpaperin päälle ja paista 175
°C:ssa noin 40 minuuttia ja pidä sen jälkeen jälkilämmössä.
Murra levy sopiviksi paloiksi.
Tarjoile erilaisten tahnojen, kypsytettyjen juustojen ja
kasvisten kera.

11

Porkkanafoccaccia
16 palaa

ANNOKSET

A I N E S O S A T

P I N N A L L E

1 pkt Pirkka luomu porkkanasosetta

1 rasia (250 g) kirsikkatomaatteja

0,5-1 tl jodioitua suolaa

10-15 kpl kalamataoliviia

1 rkl hunajaa tai sokeria

1-2 rkl neitsytoliiviöljyä

1 pss (11 g) kuivahiivaa

2 oksaa tuoretta rosmariinia tai

1,5 dl tummia (glut.) jauhoja*

2 tl kuivattua rosmariinia

n. 4 dl vaaleita (glut.) jauhoja*
0,5 dl oliiviöljyä

T E E

N Ä I N

Lämmitä porkkanasose noin 42-asteiseksi. Lisää joukkoon suola ja
hunaja. Sekoita kuivahiiva ja tummat jauhot taikinaan. Lisää vaaleat
jauhot vähitellen ja rasva alustamisen loppuvaiheessa.
Sekoita pehmeä taikina tasaiseksi ja taputtele jauhotetulla kädellä
pellille leivinpaperin päälle suorakaiteen muootoiseksi levyksi (n. 25
x 30 cm). Kohota liinalla peitettynä lämpimässä noin puoli tuntia.
Halkaise kirsikkatomaatit. Painele ne kohonneeseen taikinaan
leikkauspinta alaspäin. Poista oliiveista kivet ja painele myös ne
taikinaan. Voitele leipä öljyllä ja ripottele pinnalle rosmariinia.
Paista foccacciaa 225 asteessa uunin keskitasolla 15-20 minuuttia.
Peitä liinalla ja leikkaa hetken kuuttua paloiksi. Tarjoa lämpimänä
esimerkiksi keiton kanssa.
*Jos käytät jauhoja, joissa ei ole ksantaania ja psylliumia apuaineina, lisää
1 tl psylliumia ja 1 tl ksantaania taikinaan – näin se pysyy koossa
paremmin
12

Suolaiset tuulihatut
n. 30 kpl

ANNOKSET

A I N E S O S A T

T Ä Y T E

2,5 dl vettä

1 isohko palsternakka

100 g voita tai margariinia

1 purkki savumuikkuja tai

2,5 dl vaaleita (glut.) jauhoja

1 grillattu munakoiso

4 kpl (luomu)kananmunia

ruohosipulia maun mukaan

T E E

N Ä I N

Kiehauta vesi ja voi tai margariini. Lisää jauhot voimakkasti
sekoittaen. Jatka sekoittamista, kunnes taikina irtoaa
reunoilta.
Anna jäähtyä ja lisää sen jälkeen kanamunat yksitellen
voimakkasti sekoittaen.
Nostele taikinasta leivinpaperin päälle hieman pingispalloa
pienempiä kekoja.
Paista 175 asteessa 30-40 minuuttia. Huom! Liian lyhyt
paistoaika saa tuulihatut lässähtämään. Paistamisen
alkuvaiheessa ei saa avata uunin luukkua. Anna jäähtyä ja
valmista täyte.
Pilko palsternakka lohkoiksi ja höyrytä palat kypsiksi.
Höyryttäminen säilyttää maun paremmin kuin keittäminen.
Jäähdytä.
Yhdistä jäähtynyt palsternakka, savumuikut/grillattu
munakoiso ja ruohosipuli. Aja täyte tasaiseksi sauva- tai
tehosekoittimella. Halkaise tuulihatut, mutta älä leikkaa
hattua kokonaan irti. Täytä muikku- tai munakoisotäytteellä.
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MAKEAT
LEIVONNAISET

14

Appelsiini-suklaakakku
8-10

ANNOKSET

A P P E L S I I N I K E R R O S

S U K L A A K E R R O S

1 iso luomuappelsiini

110 g tummaa suklaata

3 luomu kananmunaa

2 rkl vahvaa kahvia

2,5 dl hienonnettuja manteleita

65 g voita

1,25 dl sokeria

reilu 0,75 dl sokeria

0,5 tl leivinjauhetta

2 dl hienonnetuja manteleita
2 kananmunaa eroteltuna

T E E

N Ä I N

Appelsiinikerros
Laita appelsiini kylmään veteen ja keitä 2 tuntia. Kerralla
kannattaa keittää useampi appelsiini ja pakastaa ylimäärä
toista kertaa varten. Anna jäähtyä, hienonna karkeasti ja
poista siemenet.
Laita uuni lämpiämään 170 asteeseen. Laita irtopohjavuoan
pohjalle leivinpaperisuikaleet ja kiinnitä vuoka. Voitele
reunat voilla ja ripottele reunoille seesaminsiemeniä.
Leivinpaperisuikaleet on helppo poistaa kypsän kakun alta.
Laita pilkottu appelsiini, kananmunat, sokeri ja leivinjauhe
monitoimikoneeseen ja anna koneen käydä, kunnes taikina
on tasaista. Voit myös vispata seoksen käsin isossa kulhossa.
Kaada voideltuun irtopohjavuokaan.
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Suklaakerros
Pilko suklaa ja laita suklaapalat esimerkiksi metalliseen
kulhoon vesihauteen ylle (kiehuvaa vettä kattilaan ja
metallikulho sen ylle). Levyn ei tarvitse olla päällä, kun vesi
on kiehuvan kuumaa. Lisää joukkoon kahvi.
Kun suklaa on sulanut, lisää joukkoon paloiteltu voi ja
sokeri. Sekoita, kunnes seos on tasaista ja sokeri on sulanut
joukkoon.
Nosta seos vesihauteen päältä ja sekoita joukkoon jauhetut
mantelit ja kehyesti vispatut kananmunan keltuaiset.
Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi sähkövatkaimella.
Nostele valkuaisvaahto jäähtyneen suklaaseoksen joukkoon.
Nostele suklaakerros varovasti pieninä nokareina
appelsiinikerroksen päälle.

Paistaminen
Paista kakkua 50-60 minuuttia vuoan koosta riippuen.
Kokeile kypsyyttä cocktail-tikulla. Tikkuun ei tulisi jäädä
appelsiinikerroksen muruja. Suklaakerros saa sen sijaan
jäädä löysäksi.
Jäähdytä kakku vuoassa.
Irrottele reuna veitsen avulla ennen vuoan avaamista. Näin
kakku pysyy kauniimmin koossa.
Tarjoile sellaisenaan tai tomusokerilla kuorrutettuna.
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Kardemummainen kesäkurpitsakakku
A I N E S O S A T

0,5 dl vettä

1 tl kardemummaa

1 dl öljyä

1,5 dl kaurajauhoja

2 dl sokeria

2 dl vaaleita jauhoja

2 dl raastettua kesäkurpitsaa

(esim. Virtasalmen Viljatuote)

0,5 tl vaniljajauhetta

0,25 tl ruokasoodaa

maustemitallinen suolaa

maustemitallinen leivinjauhetta

T E E

N Ä I N

Laita uuni kuumenemaan 170 °C:en ja vuoraa pyöreä
uunivuoka (halkaisija noin 20 cm) leivinpaperilla.
Yhdistä vesi, öljy, sokeri, hienolla terällä raastettu
kesäkurpitsa, vanilja, suola ja kardemumma ja
sekoita. Sekoita ensin toisessa kulhossa vehnäjauhot,
ruokasooda ja leivinjauhe ja yhdistä ne sitten märkien
aineiden joukkoon. Sekoita nopeasti tasaiseksi.
Kaada taikina uunivuokaan ja paista kunnes kypsä. Tähän
menee noin puoli tuntia (riippuu vuoasta). Voit kokeilla
kypsyyttä cocktailtikulla.
Vinkki! Kakkuun voi halutessaan valmistaa kuorrutuksen
esimerkiksi tuorejuustosta (ks. Palsternakkakakun ohje).
Lähde: http://ekona.fi/resepti/kardemummainenkesakurpitsakakku/
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Marjakimara-talkkunapiirakka
ANNOKSET

8-10 annosta

A I N E S O S A T

2 kananmunaa
2 dl (muscovado)sokeria
0,5 dl Hirvelän uunitalkkunaa
1 dl voisulaa tai sulaa neitsytkookosöljyä
1,75 dl vaaleita jauhoja*
2 tl leivinjauhetta
300 g marjoja

T E E

N Ä I N

Vatkaa kanamunat ja sokeri vaahdoksi.
Lisää joukkoon jauhot ja voisula tai kookosöljy sulana
varovasti.
Laita taikina pyöreään (halkaisija n. 23 cm) vuokaan
ja ripottele marjat pinnalle.
Paista uunissa 200 asteessa noin 30 minuuttia.
*esim. Virtasalmen Viljatuotteen vaalea, tai oma sekoitus
riisi-, maissi-ja kaurajauhoista + 1 tl psylliumia + 1 tl
ksantaania
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Palsternakkakakku
P O H J A

n. 300 g palsternakkaa

3 tl leivinjauhetta

2 dl rypsiöjyä

1 tl kardemummaa

4 luomu kananmunaa

2 dl kaurajauhoja

3 dl fariinisokeria

2 dl vaaleaa jauhoseosta

2 tl vaniljasokeria

(esim. Virtasalmen viljatuote)

P Ä Ä L L I N E N

P I N N A L L E

1 dl tomusokeria

1 dl kurpitsan-/auringonkukansiemeniä

0,5 dl rypsiöjyä

1/2 dl mantelirouhetta

200 g maustamatonta tuorejuustoa
2 dl laktoositonta kuohukermaa

T E E

N Ä I N

Raasta kuoritut palsternakat hienoksi raasteeksi. Sekoita raaste
öljyn ja kananmunien kanssa.
Lisää sokeri, vaniljasokeri ja kardemumma ja sekoita tasaiseksi.
Sekoista leivinjauhe jauhoihin ja lisää taikinaan huolellisesti
sekoittaen. Kaada voideltuun Ø 24 cm irtopohjavuokaan ja paista
175 asteessa noin 25 minuuttia. Anna jäähtyä.
Sekoita tomusokeri, öljy ja tuorejuusto tasaiseksi. Vatkaa
kermavaahto erillisessä kulhossa ja nostele valmis vaahto varovasti
juustotahnan joukkoon. Levitä päällinen pohjan päälle.
Sirottele lopuksi pinnalle siemeniä ja mantelirouhetta. Koristele
ananaskirsikoilla.
Lähde: http://prinsessojenkotitalous.blogspot.fi/2014/09/suussasulava-palsternakkakakku.html
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Serinakakut
50 kpl

ANNOKSET

A I N E S O S A T

200 g voita tai margariinia
1,5 dl fariinisokeria
1 luomu kananmuna
runsas 1 tl leivinjauhetta
1,5 tl vaniljasokeria
2 dl kaurajauhoa (esim. Provena)
1,5 dl vaaleaa jauhoseosta

T E E

N Ä I N

Vaahdota pehmeä rasva fariinisokerin kanssa. Lisää
kananmuna, vaniljasokeri ja osa jauhoista, joihin on
sekoitettu leivinjauhe. Lisää jauhoja sen verran, että
taikina on helppoa pyörittää tangoksi. Vaaleaa
gluteenitonta jauhoseosta löytyy esimerkiksi Virtasalmen
viljatuotteelta.
Paista uunissa ensin muutama koekakku, niin näet, onko
taikinan koostumus ja oman uunisi lämpötila sopiva.
Leikkaa taikinapötköt paloiksi ja pyörittele pieniksi
palloiksi leivinpaperille. Samalla kun siirrät taikinapallot
leivinpaperille, kasta ne ensin valkuaiseen ja sitten
mantelirouheeseen.
Paista 175 asteessa noin 15 minuuttia. Jäähdytä
leivonnaiset ja säilytä tiiviskantisessa rasiassa.
Lähde: http://kotiliesi.fi/ruoka/reseptit/serinakakut
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