VEGE
VIHKO

VINKKEJÄ JA TIETOA
VEGEILYN ALOITTAMISEEN
JA LISÄÄMISEEN

KOONTI JA ULKOASU:
JOHANNA HURMERINTA

Kasvissyönti on lisääntynyt viime vuosina.
Syyt ruokavalion ja muidenkin elämäntapojen
kokonaisvaltaiseen muutokseen voivat olla
muun muassa terveydellisiä, ympäristöllisiä,
eettis-filosofisia tai kaikkia näitä yhtä aikaa.
Kasvissyönnillä voi omalta osaltaan olla
vaikuttamassa oman terveyden, ympäristön ja
eläinten hyvinvointiin.
Lisätietoa kasvissyönnin hyödyistä löytyy:
www.vegaaniliitto.fi/tietoa

Vaikka totaalinen lihan ja muiden
eläinperäisten tuotteiden pois jättäminen
kertalaakista on toki mahdollista, voi koko
touhu helposti tuntua pakkopullalta.
Vegaaniuden lisäksi on olemassa muita
variaatioita kasvisruokavaliosta, kurkkaa
sanasto vihkosen takaa!

Kasvissyönnin aloittaminen kannattaa tehdä rauhassa ja
antaa itselleen aikaa!
Usein uuteen elämäntyyliin ja ruokavalioon tottuminen vie
aikaa, eikä siinä kannata kiirehtiä tai tuntea ylimääräistä
painetta siitä, että muutos täytyisi tehdä välittömästi.

Syö lihaton aamiainen tai iltapala, kuten puuroa,
hedelmiä, jogurttia ja/tai mysliä
Kokeile ottaa esim. yksi lihaton tai maidoton päivä
viikossa.
Korvaa liha ruoassa muulla proteiininlähteellä, joita on
tässä vihkosessakin esitelty muutamia.
Muita hyviä proteiininlähteitä ovat linssit, palkokasvit,
pavut, parsakaali, pähkinät ja monet siemenet. Niitä
lisäämällä esimerkiksi salaatista, keitosta tai
uunipaistoksesta saa proteiinipitoisemman

Soijarouhe on soijapavuista valmistettua kasviproteiinia. Sitä
käytetään ihmisravintona jauhelihan tapaan. Soijarouhe myös
turvotetaan ennen käyttöä nesteessä, esim. kasvisliemi

Härkiksen pääraaka-aine on suomalainen härkäpapu. Sitä voi
käyttää ruoanlaitossa esimerkiksi kypsän jauhelihan tavoin. Lisää
esim. pastakastikkeeseen loppuvaiheessa vain kevyesti sekoittaen.
Soveltuu myös pihvi- ja pyörykkätaikinoiden raaka-aineeksi.

Nyhtökaura on käyttövalmis tuote, jota ei tarvitse kypsentää,
ainoastaan lämmittää. Sen voi kuumentaa mikrossakin.
Nyhtökauraa voisi verrata esimerkiksi valmiiksi kypsennettyyn
nyhtöpossuun tai paistettuun jauhelihaan.
Mifu on maitoproteiinituottetta lämpimään ruoanlaittoon.
Mifua on saatavilla kolmessa eri muodossa: jauhiksena,
suikaleena ja rakeena. Sitä voi käyttää ruoanlaitossa
samaan tapaan kuin jauhelihaa tai kanasuikaleita.

Tofu on soijamaidosta juoksettamalla tehty ruoka-aine. Se
sisältää runsaasti proteiinia, kalsiumia, rautaa ja sinkkiä.
Tofua käytetään ruuissa ikään kuin kanan tapaan.

Muru tehdään täysjyväkaurasta ja kauraleseestä, peruna- ja
herneproteiiinista. Muru Kaurajauhis on käyttövalmista eikä
sitä tarvitse kypsentää kuten vaikkapa jauhelihaa. Nopea
paistaminen pannulla, reilussa lorauksessa kasviöljyä riittää.

Vegaani tarkoittaa henkilöä, joka ei syö mitään
eläinperäisiä ruoka-aineita kuten lihaa, kalaa,
munia, maitotuotteita tai niiden johdannaisia.

Vegetaarinen ruokavalio ei sisällä lihaa.
Yleisnimitys kasvissyöjälle. Vegaanista poiketen
saattaa käyttää joitakin eläinkunnan tuotteita.

Lakto-ovovegaaninen ruokavalio koostuu pääosin
kasvisruoasta, mutta myös maitotuotteista (lakto)
ja kananmunista (ovo).

Pesco-vegetaarinen ruokavalio koostuu
kasvisruoasta ja kalasta. Pesco-vegaani tarkoittaa
samaa asiaa.

Kasvisruoan maku riippuu pitkälti käytettävistä
raaka-aineista ja mausteista. Kasvikset itsessään
ovat usein hieman makeita, mikä on syytä ottaa
huomioon ruokaa maustaessa.
Vaikka kaupoista löytyy nykyisin erityisesti
kasvisruoan maustamiseen tarkoitettuja
mausteseoksia, pääsee perinteisillä mausteilla
kuten suola ja pippuri jo hyvään alkuun. Muita
kasvisten kanssa hyvin sopivia mausteita ovat
esimerkiksi paprika, curry, chili, valkosipuli,
soijakastike ja erilaiset yrtit.
Lihaliemikuutio tuo moneen ruokaan makua. Sen
voi korvata kasvisliemikuutiolla, joka ajaa samaa
asiaa. Pastan tai perunoiden keitinveteen saa
makua myös esimerkiksi öljyllä ja suolalla.
Kasvisruoan maustaminen voi alkuun tuntua
vieraalta, mutta rohkeasti kokeilemalla löytyy
pikkuhiljaa oman maun mukaisia tapoja valmistaa
kasvisruokaa.

Kasvisruoan hinta riippuu - kuten muunkin ruoan
hinta - ihan siitä mitä ostaa, ja miten ruoan
valmistaa. Kuten muutkin valmisruoat, myös
vegeruoat ovat eineksinä kalliita, ja usein vielä
lihapitoisia eineksiä kalliimpia.
Itsetehtynä kasvisruoka saattaa kuitenkin olla
huomattavasti lihapitoista ruokaa edullisempaa.
400g jauhelihaa maksaa n. kolme euroa. 500g
pussi jauhelihan tapaan käytettävää soijarouhetta
maksaa saman verran. Soijarouhe kuitenkin
turvotetaan ennen käyttöä, ja karkeasti arvioituna
yksi pussillinen vastaakin määrältään noin kolmea
pakettia jauhelihaa.
Lisäksi satokausituotteiden kuten juuresten ja
vihannesten hyödyntäminen niiden parhaimman
kasvukauden aikaan on edullista. Kasviskeittojen
lisäksi puurot ja uunipaistokset ovat edullisia ja
helppoja kasvisruokia. Monen kasvissyöjän
suosimaa linssikeittoa tai makaronilaatikkoa (ks.
ohjeet vihkon takasivuilta) voi valmistaa kerralla
isomman erän ja pakastaa niille päiville jolloin
ruoanlaitto ei huvita ja/tai sille ei ole aikaa.

Kasvisruokaa laittaessa ja reseptejä etsiessä
voi helposti törmätä vaikka minkälaisiin
gourmee hifistelyihin, joissa on käytetty
toinen toistaan erikoisempia ja kalliimpia
ainesosia.
Perus arkiruokaa on kuitenkin mahdollista
tehdä edullisesti ja helposti vaikka koko
perheelle ihan siinä missä lihapitoistakin
ruokaa.
Seuraavalta sivulta löydät ohjeet kahteen
tällaiseen ruokaan!

–
Linssikeitto on monen vegaanin yksi suosituimmista
ruoista. Se on helppo ja nopea valmistaa, raakaaineita ei ole paljon ja ne ovat halpoja.
Linssikeitto maistuu hyvältä myös pakkasesta!
1 Iso sipuli tai 2 Pientä sipulia
3 Valkosipulinkynttä
1 pkt Tomaattimurskaa
1 tlk vettä
2 dl punaisia linssejä
2 dl kookosmaitoa
1 Porkkana
2 rkl currytahnaa/currya
Suolaa
Mustapippuria
---

Pilko sipuli, valkosipuli ja porkkana. Mitä pienemmäksi saat
pilkottua, sitä parempi.
Kuullota porkkana, sipuli- ja valkosipulisilppu öljyssä ja
currytahnassa
Lisää kattilaan tomaattimurska, linssit ja vesi. Keitä linssit
kypsäksi ja sen jälkeen lisää kookosmaito, suola ja pippuri.
Soseuta keitto sauvasekottimella.
Muista maistella keittoa. Voit lisätä joukkoon lisää
currytahnaa/currya jos maku ei ole tarpeeksi voimakas.
Ennen tarjoilua vetäytä keittoa hetki. Voit koristella
annokset timjamilla tai persiljalla.

Perinteinen makaronilaatikko muuttuu soijarouheella
ja kauramaidolla vegaaniseksi. Kananmunia et tähän
versioon tarvitse!
2 dl tummaa soijarouhetta
0,5 dl rypsiöljyä soijarouheen paistamiseen
n. 1 dl vettä soijarouheen kypsyttämiseen
2,5 rkl soijakastiketta soijarouheen maustamiseen
5 dl makaroneja
4 rkl rypsiöljyä
7 dl kaura- tai soijamaitoa
0,25 dl rypsiöljyä makaronilaatikon pinnalle
0,5–1 dl korppujauhoja makaronilaatikon pinnalle
suolaa
paprikamaustetta
tuoretta tai jauhettua chiliä tai cayennepippuria
mustapippuria

--Valmista soijarouhe wokissa tai suurella pannulla: Kuumenna ensin
öljy ja sekoita joukkoon soijarouhe. Paista soijarouhetta hieman ja
lisää vesi kahdessa erässä samalla sekoittaen. Lisää pannulle
myös soijakastike. Soijarouhe on valmista, kun kaikki vesi on
imeytynyt.
Keitä makaronit kypsiksi pakkauksessa olevan ohjeen mukaan.
Sekoita kaikki edellä mainitut ainekset, suola, öljy ja mausteet
keskenään suurehkossa, noin kahden litran uunivuoassa.
Kaada kauramaito uunivuokaan siten, että makaronit lähes
peittyvät. Levitä rypsiöljy pinnalle. Ripottele korppujauhot pinnalle.
Paista uunin keskitasolla 200 asteessa noin 30 minuuttia.
Tarjoile soijarouhe-makaronilaatikko ketsupin ja tuoresalaatin kera.
Vinkki: voit lisätä makaronilaatikkoon oman maun mukaan
esimerkiksi yrttejä, kasviksia, papuja, aurinkokuivattuja tomaatteja
tai korvata osan kauramaidosta tomaattimurskalla!
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