
ateriasuunnitelma
syö hyvin, helposti!



Kiitos Wellberries-ateriasuunnitelman testiviikon tilaamisesta! 
Ateriasuunnitelma & kauppalista ovat työkaluja kohti helpompaa ja
monipuolisempaa arkea. Kaupassa käydään kerran viikossa, ja lista sisältää
tarvittavat ainesosat reseptiikan mukaisten aterioiden tekemiseen. Resepteistä
riittää 3-4 hengelle. 

Reseptit ovat aina gluteenittomia, ravitsevia ja ne on mahdollista toteuttaa
kokonaan maidottomina. Viikon aterioihin kuuluu lihaa, kanaa, kalaa sekä paljon
kasviksia. Ostathan luomua kun se vain on mahdollista, vaikka sitä ei erikseen
reseptiikassa mainita! 

Kaupassa käydessäsi pyri valitsemaan tuotteet mahdollisimman tuoreina ja
pitkillä käyttöpäivillä, sillä osa tuotteista ostetaan loppuviikolle. Tarvittaessa
pakasta liha, ja kastele yrttejä ruukuissaan, niin ne säilyvät tuoreina.
Huomioithan omat allergiasi ja korvaat allergisoivat ainesosat tarvittaessa.
Reseptiikka sopii perusterveille henkilöille, jotka haluavat päivittää ruokailunsa
uudelle tasolle.

Suunnitelmaan kuuluu muutamia erikoiskaupasta saatavia ainesosia. Ne ovat
hyvin riittoisia ja mainittu omalla listallaan, kauppalapun lopussa. Niiden
saatavuus vaihtelee päivittäistavarakaupan puolella. 

Terveellinen ruokavalio on valintojen summa, Wellberries-reseptiikalla olet
askeleen lähempänä tavoitetta.

Herkullista viikkoa!

Tuulia

MA: KERMAISTA UUNILOHTA, PARSAA JA PUNAKAALIA

TI:    RAAKAPASTA TOMAATTI-PAPRIKAKASTIKKEELLA 

KE:  BROILERIA KAALISALAATILLA JA SEESAMINSIEMENILLÄ

TO:  TAPENADE-UUNIKALA JA PALSTERNAKKAPYREE 

PE:  VILJATON KATKARAPU-ARTISOKKAPIZZA

LA, SU:  THAI-JAUHELIHA"TACOT" SALAATISTA 

ATERIASUUNNITELMA



MAANANTAI

Kermaista uunilohta, paistettua parsaa ja kaalisalaattia

n. 700g lohifilettä
1 luomusitruuna
2 dl kookoskermaa
n. 500g vihreää tankoparsaa
n. 500g punakaalia
1 granaattiomena
suolaa, mustapippuria
neitsytseesamöljyä
neitsytkookosöljyä 

©Wellberries; reseptiikka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön – ethän jaa sitä sellaisenaan eteenpäin.

Laita uuni lämpiämään kohti 200 astetta. Leikkaa lohifile palasiksi ja veistä
nahka irti. Mausta fileet suolalla ja pippurilla. Pese luomusitruuna
huolellisesti, ja raasta sen kuori palojen päälle. Purista perään sitruunamehu,
ja lopuksi kaada kookoskerma mukaan. Siirrä kala uuniin, ja paista n. 20
minuuttia. Napsauta parsoista kova pää pois, kuori alalosa ja keitä parsat
hieman pehmeiksi kiehuvassa vedessä (n. 5min). Parsojen on hyvä jäädä
hieman rapeiksi. Kaada vesi pois. Silppua punakaali ja kuori granaattiomena
(leikkaa granaattiomenasta ”lakki” pois, ja tee pitkittäiset viillot valkoisia
kohtia pitkin, käännä osat irti toisistaan ja irrottele siemenet). Sekoita
punakaaliin, mausta seesamöljyllä ja ripauksella suolaa. Kun kala on
valmista, paista parsat vielä pikaisesti pannulla kookosöljyssä. Mausta. 

Huom. laitathan seuraavan päivän reseptin siemenet likoamaan yön yli. 



TIISTAI

Raakapasta tomaatti-paprikakastikkeella

2 isohkoa kesäkurpitsaa 
4 tomaattia
12 kpl aurinkokuivattua tomaattipuolikasta öljyssä
1 isohko punainen paprika
1 valkosipulinkynsi
1 dl auringonkukansiemeniä (liotettuna)
1 pieni chilin palko (valinnainen)
1-2 rkl oliiviöljyä
1 ruukku tuoretta basilikaa
2 rkl oluthiivahiutaleita
3 rkl kuorittuja hampunsiemeniä/ ruokailija 

©Wellberries; reseptiikka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön – ethän jaa sitä sellaisenaan eteenpäin.

Tee kesäkurpitsasta “pasta” kuorimaveitsellä tai julienne-leikkurilla.
Mausta suolalla ja mustapippurilla sekä tilkalla neitsytoliiviöljyä. Pilko
tomaatit, laita sekä tuoreet tomaatit että aurinkokuivatut tomaatit
blenderiin. Sekoita. Lisää mukaan huuhdellut auringonkukansiemenet,
pilkotut paprikat, chili, valkosipulit, oliiviöljy, oluthiivahiutaleet sekä yrtit.
Laita nekin blenderiin. Sekoita kunnes kastikemaista, tarkista maku.
Tarvittaessa lisää suolaa. Jos haluat, voit kevyesti lämmittää sekä pastan
että kastikkeen pannulla. Kokoa annokset (tarvittaessa valuta ”pastasta”
ylim. neste pois). Viimeistele kuorituilla hampunsiemenillä. 



KESKIVIIKKO

Broileria marinoidulla kaalisalaatilla & seesaminsiemenillä 

n. 500g broilerin rintaleikettä/filettä
n. 600g valko/varhaiskaalia
1 porkkana
suolaa, mustapippuria
0,5 tl kurkumaa
2 rkl hunajaa
0,75 dl vettä
6 rkl omenaviinietikkaa
6 rkl neitsytoliiviöljyä
0,5 dl seesaminsiemeniä
neitsytkookosöljyä  

©Wellberries; reseptiikka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön – ethän jaa sitä sellaisenaan eteenpäin.

Raasta tai silppua kaali sekä porkkana mahdollisimman ohueksi (voit myös
käyttää juustohöylää). Aseta kulhoon. Valmista kastike: kuumenna
kattilassa vesi, sekoita siihen hunaja ja suola. Lisää veteen myös etikka ja
öljy. Kaada marinointikastike kaalin päälle ja sekoittele hyvin. Lisää tässä
vaiheessa myös siemenet. Anna marinoitua n. 20-30 minuutin ajan. Mausta
broilerin rintafileet suolalla, pippurilla ja kurkumalla, ja paista
kookosöljyssä kypsiksi. Jos fileet ovat paksuja, voit nuijia niitä hieman
ohuemmiksi. Tarjoile mehukkaan kaalisalaatin kanssa.



TORSTAI

Tapenade-uunikala & palsternakkapyree

400-600g vaaleaa MSC-pakastekalaa  
tapenade: n. 150g kivettömiä kalamata-oliiveja
1 pieni prk (50g) pieniä kapriksia
2 kynttä valkosipulia
loput tiistain aurinkokuivatuista tomaateista silputtuna
1 rkl neitsytoliiviöljyä
pyree: 6 palsternakkaa (n.600g)
1 porkkana
2-3 rkl voita (neitsytkookosöljyä, jos maidoton)
2-3 rkl vettä
lisuke: n. 200 g lehtikaalia 

©Wellberries; reseptiikka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön – ethän jaa sitä sellaisenaan eteenpäin.

Aseta uuni lämpeämään kohti 200 astetta. Öljyä uunivuoka reilusti ja aseta
kalat sinne. Valmista tapenade: laita ainekset blenderiin, pyöritä
tasaiseksi. Päällystä kalat tapenadella, ja anna paistua n. 25 minuutin
ajan. Kun kala paistuu uunissa, kuori palsternakat, pilko ja laita kattilaan.
Anna kiehua kunnes palaset ovat pehmenneet. Valuta vesi huolellisesti, ja
tee sosetta sauvasekoittimella. Lisää voi / öljy, ja vettä ruokalusikka
kerrallaan, kunnes koostumus on hyvää. Valmista lopuksi lehtikaali: revi
lehdet irti varristaan, ja paista kookosöljyssä. Kaali pehmenee nopeasti.
Mausta kevyesti suolalla. 



PERJANTAI

(Viljaton) pizza katkaravuilla, artisokalla & rucolalla 

Pohja:6 kananmunaa
5 dl manteli- tai muuta kasvimaitoa
2,5 dl kookosjauhoja
2 tl psylliumsiemenen kuorta (mikäli et käytä juustoa pohjassa, 3 rkl psylliumia) 
n. 100g kovaa vuohenjuustoa
1 tl leivinjauhetta
1 tl suolaa
Täytteet: 200g tomaattipyrettä
2 kynttä valkosipulia
1 sipuli 
n. 200g kovaa vuohenjuustoa / 2-3 dl. oluthiivahiutaleita
n. 200g katkarapuja
n. 200 g artisokkaa (esim. säilykkeenä, valutettu paino)
1 ruukku rucolaa  

©Wellberries; reseptiikka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön – ethän jaa sitä sellaisenaan eteenpäin.

Laita uuni lämpiämään 200 asteeseen ja sulata katkaravut pussin ohjeen
mukaan. Voitele leivinpaperi kookosöljyllä. Vatkaa munat ja mantelimaito,
siivilöi kookosjauhot toiseen kulhoon. Sekoita kuivat aineet keskenään.
Yhdistä kuivat & märät, raasta mukaan vuohenjuustoa (n.1dl). Levitä
taikina ympyräksi kahdelle pellille (taikina on erilaista kuin ”tavallinen”
pizzataikina, löysempää). Paista n. 20 minuuttia, ota pohja pois uunista.
Pilko & raasta täytteet ja lisää kaikki muut paitsi rucola (ja
oluthiivahiutaleet, jos käytät niitä). Paista kunnes juusto on sulanut ja
saanut väriä. Lisää reippaasti tuoretta rucolaa pizzan päälle. Mikäli käytät
oluthiivahiutaleita juuston sijaan, lisää ne pizzaan juuri ennen tarjoilua
(lorauta mukaan myös hieman neitsytoliiviöljyä). 



LAUANTAI&SUNNUNTAI

Thai-jauheliha-salaattikupit 

800g jauhelihaa
4 kynttä valkosipulia
2 pientä punasipulia
3 tomaattia
4 porkkanaa
2 punaista paprikaa
2 punaista chiliä
1 ruukku thaibasilikaa
1 ruukku tuoretta korianteria
2 limeä  
4 rkl kalakastiketta
1 rkl juoksevaa hunajaa
 n. 10 rkl neitsytseesamöljyä
2 dl auringonkukansiemeniä
suolaa, mustapippuria
salaattia kupeiksi, n. 200g (esim rapea Romaine) 

©Wellberries; reseptiikka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön – ethän jaa sitä sellaisenaan eteenpäin.

Hienona valkosipulit ja paista jauhelihan kanssa pannulla kypsäksi.
Mausta suolalla ja pippurilla. Hienonna punasipuli. Kuori ja tee
porkkanoista ohuita, lyhyitä tikkuja. Pese ja kuutio paprika ja tomaatit.
Hienonna yrtit sekä chili. Valmista kastike: sekoita keskenään limen
mehu, kalakastike, seesamöljy ja juokseva hunaja. Sekoita jauheliha sekä
muut raaka-aineet yhteen,  kaada päälle kastike sekä siemenet. Pese
salaatti ja tee lehdistä kuppeja. Tarjoile jauhelihasalaatti
salaatinlehdiltä. 


