
3	x	jouluinen	
herkkuresepti	
+	vinkkejä	makeuttamiseen



Loistavaa, että päätit lähteä mukaan Taltuta makeanhimo -kurssille! Kurssin avulla 
aloitat vuoden 2019 energisesti ja astut elämäntapaan, josta et halua vauhtiin päästyäsi 
päästä irti,

Kiitoksena joulutarjoukseen tarttumisesta olet saanut tämän reseptivihkosen. Luvassa on 
kolme jouluista herkkureseptiä ilman lisättyä sokeria, sekä hyödyllisiä vinkkejä valkoisen 
sokerin korvaamiseen.

Herkullista ja rentouttavaa joulua!

PS. Kurssi alkaa orientaatiolla 4.1.2019 (1. varsinainen kurssiviikko 7.1.) Luvassa 
rutkasti reseptejä, ja kaikki sokerin korvaamisesta paremmilla vaihtoehdoilla – saat 
myös tietää, mitä terveelliseksi miellettyjä makeuttajia kannattaa välttää. 

En malta odottaa, että pääsen kertomaan sinulle kaiken! Mutta ennen sitä, nauti näistä 
resepteistä ja vinkeistä...
 
 

Herkkuja	ilman	sokeria
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Raaka-aineet:

1 dl makeuttamatonta maapähkinävoita
1 iso kypsä banaani
1/2 tl vaniljajauhetta
1/2 tl kanelia  
ripaus suolaa
1-2 rkl hunajaa (valinnainen!)

Valmistusohje:

1. Laita kaikki ainekset hunajaa lukuun ottamatta tehosekoittimeen ja pyöräytä 

tasaiseksi massaksi (voit käyttää myös sauvasekoitinta).

2. Tarkista maku ja jos tarpeen, lisää mausteiden määrää. 
 
 
 

Sokeriton	fudge
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3. Mikäli kaipaat lisää makeutta, lisää hieman hunajaa. 

4. Levitä valmis fudgemassa vuokaan ja laita vuoka pakastimeen noin tunniksi. 

5. Kun massa on jähmettynyt, paloittele haluamasi kokoisiksi paloiksi.

6. Halutessasi ripottele koristeeksi hieman sormisuolaa. 

7. Nauti esim. sokerittoman glögin kanssa. 

8. Ylimääräiset fudgepalaset säilyvät kätevästi pakastimessa.

Huomiot reseptiin:

• Käytä reseptissä kypsää eli mielellään vähän pilkullista banaania. Silloin saat 
parhaan maun ja koostumuksen.

• Reseptissä toimii parhaiten paksu maapähkinävoi. Jos käyttämäsi maapähkinävoi 
on hyvin löysää, huolehdi, ettet jätä valmiita fudgeja pitkäksi aikaa 
huoneenlämpöön, jotta ne eivät menetä muotoaan.
 

3



 
Raaka-aineet:
1 pakastettu banaani
1 iso porkkana
2-3 dl makeuttamatonta mantelimaitoa
1 rkl chian siemeniä
n. 1 tl piparkakkumaustetta  

Valmistusohje:

1. Siivuta banaani ja laita pakastimeen pariksi tunniksi (tai yön yli). 

2. Kuori ja pilko porkkana. 

3. Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen ja pyöräytä kuohkeaksi smoothieksi. 

Piparkakkusmoothie
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4. Tarkista maku ja lisää mausteiden määrää, mikäli tarpeen.

5. Nautiskele hitaasti pillillä.
 
 
Huomiot reseptiin:

• Mantelimaidon tilalta voit käyttää myös muuta makeuttamatonta kasvimaitoa. 
Kaikista kermaisimman lopputuloksen saat käyttämällä kookosmaitoa.

• Jos haluat smoothiesta täyttävämmän, lisää reseptiin 3 rkl proteiinijauhetta (esim. 
hera- tai riisiproteiini). 

• Myös 1 rkl mantelitahnaa tai manteleita sopii joukkoon loistavasti!  

5



6



Raaka-aineet:
8 kpl riisikakkuja
2 dl kookosmannaa (ks. lisätiedot alhaalta)
n. 8 kpl tuoretta taatelia
n. 4 rkl raakakaakaojauhetta
1/2 tl kanelia  
1/2 tl kaardemummajauhetta

Valmistusohje: 
1. Mittaa kookosmanna kulhoon ja laita kulho vesihauteeseen, jotta kookosmanna sulaa. 

2.Lisää sulaneen kookosmannan sekaan taatelit ja sekoita niistä sauvasekoittimella 

tasainen tahna. 

3.Lisää kookosmanna-taateliseokseen kaikki loput raaka-aineet. Sekoita ja tarkista 

maku. Tarvittaessa lisää kaakaojauhetta tai mausteita. 

4.Murenna riisikakut toiseen kulhoon ja kaada valmis suklaaseos niiden päälle. Sekoita 

niin, että suklaaseosta on taisaisesti kaikkialla. 

5. Annostele riisisuklaamassa pieniin muffinssivuokiin.

6.Nosta vuoat noin  puoleksi tunniksi pakastimeen, jotta suklaa jähmettyy.

Huomiot reseptiin:

• Foodinin kookosmanna on suoskkini. Voit halutessasi korvata sen kaakaovoilla.

• Jos haluat minimoida hedelmäsokerin määrän, vähennä taateleiden määrää. 

• Valkoisen “lumipeitteen” saat tomusokeria terveellisemmin perunajauhoista (pieni 
määrä ei maistu). Käytä tiheäreikäistä siivilää apuna ripotteluun. 
 
 
 

Jouluinen	riisisuklaa
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Äskeisissä resepteissä en tietenkään ole käyttänyt valkoista sokeria. Mutta huomasit 
varmaan, ettei mukana ole mitään lisättyä sokeria tai eristettyä makeuttajaa. Halusin 
reseptien avulla näyttää sinulle, kuinka voit makeuttaa mahdollisimman terveellisesti ja 
luonnollisesti.

Koska erilaisia makeutusvaihtoehtoja on hyvä olla takataskussa muutama (jotta 
valkoiseen sokeriin ei tarvitse turvautua), vinkkaan tässä vielä 3 todella hyvää korviketta 
höttösokerille. Voit halutessasi hyödyntää näitä myös tämän vihkosen resepteissä.

Kookospalmusokeri

Kookospalmu- eli kookossokerissa on kilokaloreita saman verran kuin tavallisessa 
pöytäsokerissa. Sen glykeeminen indeksi (GI) on  kuitenkin 35 eli paljon alhaisempi kuin 
tavallisella sokerilla (GI 70). Se tarkoittaa, ettei se nosta verensokeria yhtä voimakkaasti 
kuin puhdistettu sokeri. 

3	vaihtoehtoa	valkoiselle	sokerille

8



Matalan GI:n lisäksi kookossokeri sisältää enemmän vitamiineja ja kivennäisaineita 
kuin muut sokerit. 

Huom: Kookossokeri on luontoa säästävä vaihtoehto, joten myös ekologiselta 
kannalta fiksu valinta.

Stevia

Stevia on luonnollinen makeuttaja, jota myydään jauheena ja nesteenä. Stevia on 
100–400 kertaa pöytäsokeria makeampaa, joten tarvitset sitä vain hyvin pienen 
määrän. Nestemäiset stevia-valmisteet on usein maustettu luonnollisilla aromeilla 
kuten vaniljalla. Ne ovat käyttökelpoisia etenkin, jos et pidä stevian ominaismausta. 

Huom: Lue aina pakkauksen pikkupräntti, sillä osa steviajauheista sisältää 
tavallista sokeria (tai muita ei-toivottuja makeuttajia).

Erytritoli

Erytritoli eli karppisokeri on ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään lähellä valkoista 
pöytäsokeria. Erotuksena kuitenkin on, ettei se sisällä kaloreita eikä nosta 
verensokeria. Se on myös hieman vähemmän makeaa kuin pöytäsokeri, joten 
lopputuloksesta ei tule yhtä helposti ällömakeaa. 

HUOM! Erytritoli ei sisällä lainkaan ravinteita. Vaikka sitä siis markkinoidaan 
“luonnollisena”, on hyvä tietää, että se on varsin teollinen, puhdistettu tuote.

Toivottavasti näistä vinkeistä ja resepteistä oli iloa. Lisää tiedossa kurssin alkaessa!  

Leeni Viio 
Taltuta makeanhimo -kurssin kehittäjä
hyvinvointi- ja ravintovalmentaja  
functional trainer, VTM 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