
10 herkullista reseptiä aamupalalle



Olet tärkeä ja sinulla on oikeus voida hyvin. Arki
voi olla haastavaa erityisesti huonojen yöunien

vuoksi. 

Tällä aamupalaoppaalla toivon sinun saavan
voimia arkeesi ja mikä tärkeintä, annat

huomiota myös itsellesi.

Sinun ei tarvitse luopua kahvista taikka
herkuista. Lisäät vain aamupalallesi runsaasti

värejä, kuituja ja hyvää energiaa antavaa
ruokaa. Yhdessä herkkujen kanssa aamupalasi
tulee auttamaan sinua jaksamaan ja voimaan

paremmin.

Monipuolisen aamupalan avulla turvaat sinulle
tärkeiden ravintoaineiden saantia ja parannat

myös unenlaatuasi.

Ota siis lempeästi, mutta päättäväisesti reseptit
osaksi aamujasi. Tee aamupalasta rutiini joka ei

vaadi ponnisteluita.



Tässä kaksi helppoa, herkullista ja täyttävää
smoothiereseptiä. Kaikki raaka-aineet ovat

saatavilla tavallisesta ruokakaupasta. Tarvitset
vain blenderin tai sauvasekoittimen.

Marjaherkku
1 banaani

2 dl marjoja 
0,5 dl kaurahiutaleita

1rkl psylliumia 
2 tl oliiviöljyä 

2 rkl saksanpähkinöitä
150g Alpron Greek style

jogurttia 
Vesi

Aurinkoinen
1 banaani

1 dl pakastemangoa
1 dl tyrnejä tai 0,5 dl 100%

tyrnimehua
2 pientä porkkanaa

1 rkl mantelirouhetta
0,5 dl kaurahiutaleita

2 kananmunaa
Vesi



Pelkällä puurolla ei kovin pitkälle pötkitä. Lisäämällä
marjoja, proteiinia ja pehmeitä rasvoja puuroosi saat

jo aimoannoksen ravinteita ja potkua päivääsi.
Valmista puurosi joko hitaasti hauduttamalla tai

nopeasti mikrossa pyöräyttämällä. 
Tässä kaksi tuhtia puuroannosta:

Vegaaninen 
kaurapuuro

1,5dl kaurahiutaleita
3dl vettä

Keitto/Mikrotus

Lisäksi:
100g Alpron Greek style

1-2 dl marjoja
2 rkl maapähkinävoita

Voimapuuro 
kananmunalla

1,5dl kaurahiutaleita
3dl vettä

Keitto/Mikrotus
Lisää 3 kananmunan

valkuaista tai 1dl Proegg
valmistetta ja keitä/mikrota

vielä hetki.

Lisäksi:
1 rkl oliiviöljyä
1-2dl marjoja

Loraus sokeroitua tai
sokeroimatonta 

mehukeittoa



Tuorepuuro on kevyempi ja herkullinen vaihtoehto
perinteiselle puuroaamiaiselle. Mikäs sen parempaa
kuin valmis annos odottamassa jääkaapissa aamulla

huonojen yöunien jälkeen. Tämä vaatii kuitenkin
hieman ponnisteluita illasta, mutta kun otat sen

tavaksi, huomaat ettei sen tekeminen tuota vaivaa ja
kuinka se helpottaa arkeasi. 

Mittaa ja sekoita ainekset muovirasiaan tai suoraan
syvälle lautaselle jonka voit peittää kannella.

Mustikka-
tuorepuuro

1,5 dl kaurahiutaleita
100g Aplro Greek style

jogurttia
1dl mustikoita

3 rkl cashewpähkinöitä
1,5 dl vettä tai

kasvimaitoa

"Vispipuuro"
1,5 dl kaurahiutaleita

100g kreikkalaista 
jogurttia

1 dl puolukoita
1 rkl kookoshiutaleita
0,5 dl mansikkakeittoa

1 dl vettä



Onko munakas yksi suosikki aamupaloistasi, mutta
tuntuu että et ehdi valmistamaan sitä? Kokeile tehdä
munakas mikrossa. Koostumus on hieman erilainen,

mutta varmasti maistuva. Sekoita ainekset keskenään
ja paista miedolla lämmöllä tilkassa öljyä tai mikrossa

n.2-3 min riippuen mikron tehosta.

Pinaattimunakas
 2 kananmunaa

0,5 dl kauramaitoa
Kaksi kourallista

babypinaattia
Ripaus suolaa

Lisäksi:
Puolikas avokado

1-2 siivua täysjyväleipää

Puuromunakas
2 kananmunaa

0,5 dl kaurahiutaleita
0,5dl kauramaitoa

Ripaus suolaa

Lisäksi:
Marjasmoothie: 1 banaani, 

1-2dl marjoja, vettä tai
kasvimaitoa

 



Sama kuin puurossa, pelkällä leivällä ei vielä päivän
askareihin lähdetä. Lisää leivän kaveriksi riittävästi

proteiinia ja kasviksia tuomaan volyymia ja ravinteita
aamuusi. Valitse leipä jossa kuitupitoisuus on yli 8g.

Kauravoikkoset
 2 siivua kauraleipää

2 tl levitettä
40g Vuolukanaa tai 80g

savutofua
Tomaattisiivuja

Sitruunapippuria

Lisäksi:
Omena

Munavoileivät
2 siivua ruisleipää

2 tl levitettä
1 kananmuna
Ripaus suolaa

Lisäksi:
100g kreikkalaista jogurttia

1dl marjoja
 



Baanani + maapähkinävoi
Kuori ja pilko 1-2 banaania

lautaselle. Valuta
maapähkinälevitettä

banaanisiivujen päälle ja
nauti. Kokeile myös muita

pähkinä- ja mantelilevitteitä.

Banaaniriisikakkuset
Voitele 3-4 riisikakkua

maapähkinävoilla. Lisää
banaanisiivut ja ripottele 

 Ceylonin kanelia kakkusten
päälle. 

Banaanista on moneksi. Se toimii niin
sellaisenaan kuin makeuttajana leivonnaisissa

sekä suolaisissa ruuissa. Oletko kokeillut
banaanipizzaa vielä?

Kahvin/teen kanssa mikäs sen parempaa kuin
nauttia herkullinen välipala. Erityisesti lasten

päiväuniaikaan. Hiljaisuudessa. Yksin.

Tässä kaksi helppoa ja herkullista
banaanimaista välipalareseptiä.

Tsemppiä! Terkuin Noora


