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Haki sibul ja paprika võimalikult peeneks
Pane pann tulele ja aja kookosõli kuumaks. Prae pannil sibul

ja paprika kuni sibul muutub läbipaistvaks.
Klopi munad lahti ja lisa maitseained

Vala munasegu sibula ja paprika peale ning prae mõlemalt poolt
Serveeri koos värske spinati ja hakitud peterselliga

•
•

•
•
•

1. Sibul 20 g
2. Paprika 30 g
3. Muna 2-3 tk
4. Spinat värske 20 g
5. Petersell maitse järgi
6. Sool maitse järgi
7. Pipar maitse järgi

Spinati ja paprikaga

Omlett



Keeda kaerahelbed/riisihelbed piimas, maitsesta soolaga,
sega sisse valgupulber või munavalged (võib ka eraldi süüa).

Serveeri toorkakao-vahtrasiirupi seguga
või lemmiku marja/puuviljapüreega.

Püreesta naturaalsed marjad või puuviljad saumikseriga.

1. Kaera/riisihelbepuder 20-40 g
2. Mee/vahtrasiirup/stevia maitse järgi
3. Valgupulber 1-3 spl/munavalge 1-3 tk
4. Kakao (ilma lisatud suhkruta) maitse järgi
5. Ise püreestatud marjad või puuviljad
    (ilma lisatud suhkruta) 50-100 g

Kaera/riisihelbepuder

(mee/vahtrasiirupi/steviaga) valgupulbri/munavalgega ja 
kakaoga/toormoosiga marjadest või puuviljapüreega
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•

•

•



•

•

•

Sega maitsestamata kohupiim 5%-lise
kohupiimapasta ning 3-8%-lise valgupulbriga.

Serveeri toorkakao-vahtrasiirupi seguga
või lemmiku marja/puuviljapüreega.

Püreesta naturaalsed marjad või puuviljad saumikseriga

Kohupiim / 
maitsestamata jogurt

Segatud vähese naturaalse valgupulbriga, 
toormoosiga/puuviljapüreega
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1. Kohupiim/maitsestamata jogurt 150 g
2. Ise püreestatud marjad või puuviljad (ilma lisatud suhkruta) 50 g
3. Valgupulber 1-2 spl
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Küpseta bataati ahjus 200 kraadi juures 25-30 minutit.
3-4 muna, 120-150 g küpsetatud kooritud bataati,

1 spl kiudainepulbrit, maitsestamiseks ürdisool, sega kõik
komponendid saumikseriga või köögikombainis (baasretsept).

Praadida pannil vähese rasvaga, 2 spl segu koguse suurused koogid.
Serveerida kalaga, hakklihaga, avokaadoga ja vähese maitserohelisega.

•
•

• 
• 

1. Bataat
2. Muna
3. Kiudainepulber
4. Ürdisool
5. Oliivõli/rafineeritud kookosrasv
6. Liha, kala, kana

Bataadipannkoogid

Kiudainepulbriga, kalaga, avokaadoga,
kana- või loomahakklihaga



Riivi köögi- ja juurviljad (nende massi saab väiksemaks, kui panna
puhtasse rätikusse ja pigistada vesi välja) ja sega kodujuustuga, soovi

korral maitsesta naturaalse ürdisoola või ürtidega

•1. Kodujuust 150 g
2. Lemmik juur- ja köögiviljad 50 g
3. Ürdisool maitse järgi

Kodujuustusalat

Riivitud köögiviljadega ja/või 
küpsetatud köögiviljadega
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Koori avokaado ja keedetud muna ning sega tugevalt kokku
soovitud kalaga, mis on väikesteks tükkideks lõigatud.

Maitsesta segu soola, pipra ja värskete hakitud ürtidega, nt petersell/till.

•

•

1. Avokaado 50 g
2. Lemmik kala 30-50 g
3. Muna 1-2 tk
4. Sool maitse järgi
5. Pipar maitse järgi
6. Ürdid maitse järgi

Avokaadomääre

Muna-, kala- ja 
juustuga
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Pane ahi 180 kraadi juurde soojenema
Küpseta lõhe ahjus umbes 10-15 minutit.

Purusta küpsenud lõhe kahvliga ning lase siis jahtuda.
Samaaegselt puhasta avokaado ja purusta seegi kahvliga.

Maitsesta soola, pipra ja sidrunimahlaga.
Sega kokku purustatud lõhe ja avokaado

ning serveeri jääsalati ja kurgiga

•
•

•

•

1. Lõhe 100 g
2. Avokaado 50 g
3. Sool maitse järgi
4. Pipar maitse järgi
5. Sidrunimahl maitse järgi
6. Jääsalat 20 g
7. Kurk 30 g

Salat

Lõhe ja avokaadoga
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Koori kartul ja porgand ning lõika
ühesuurusteks tükkideks ning keeda pehmeks.

Lõika maks ja sealiha ribadeks ja prae kuumal pannil 2 spl
kookosrasvaga umbes 5 minutit, maitsestades soola ja pipraga.

Haki sibul ja porgand, lisa pannile ja vala peale vesi, nii et segu oleks kaetud.
Keeda tasasel tulel 45 minutit.

Kurna vedelik eraldi nõusse ja purusta saumikseriga kõik ühtlaseks massiks.
Lisa kookosrasv, mesi, soovikorral veel soola ja pipart.

Kata nõu köögikilega ja pane külmkappi jahtuma.
Serveeri maksapastet kartuli-porgandipüreega.

•

•

•
•
•
•
•
•

1. Kartul 50 g
2. Porgand 50 g
3. Isetehtud maksapastet 100 g

Maksapasteet:

1. Noorveise maks 300 g
2. Sea kaelakarbonaad 200 g
3. Rafineeritud kookosrasv 2 spl
4. Porgand 180 g
5. Valge mugulsibul 180 g
6. Rafineerimata kookosrasv 2-4 spl
7. Sool maitse järgi
8. Pipar maitse järgi
9. Mesi 1 tl

Kartuli-porgandi 
püreega

Maksapasteet
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1. Keedupeet 100-150 g
2. Kodujuust 100-150 g / juust 50-100 g
3. Sool maitse järgi
4. Küüslauk maitse järgi

Kodujuustuga/riivitud juustuga

Keedupeet

Riivi keedupeet peene riiviga, maitsesta soola ja küüslauguga
Serveeri keedupeet kodujuustuga või riivitud juustuga

•
•
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Kurna ja loputa kikerherned (purgi omad)
ning purusta siis saumikseriga

Sega köögikombainis herned tahiniga (umbes 2 spl
100 g kikerherneste kohta) ning lisa oliiviõli (1 spl 100 g

kikerherneste kohta) ja maitse järgi värskelt pressitud sidrunimahla,
soola ja paprikapulbrit. Võid ka lisada küüslauku (1/4-1/2 küünt). Sega

hummus korralikult läbi.
Puhasta ja viiluta avokaado

Viiluta tomat ja kurk, haki maitseroheline ning sega kõik salatiks kokku
Aseta hummus avokaado peale ning serveeri salatiga

•

•

•
•
•

1. Hummus 100 g
2. Avokaado 50 g
3. Tomat 30 g
4. Kurk 20 g
5. Maitseroheline

Hummus

Avokaadoga
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Lõika koorimisnoaga suvikõrvitsast viilud. Maitsesta soolaga ja tõsta need
puhtasse köögirätikusse umbes 15 minutiks seisma.

Haki küüslauk peeneks ja lõika kana ristipidi väga õhukesteks viiludeks.
Pane pann tulele ja aja oliivõli kuumaks. Prae pannil kana umbes 5 minutit
keskmisel kuumusel. Seejärel maitsesta kana soola, pipra ja küüslauguga.

Pigista väga ettevaatlikult suvikõrvitsast võimalikult palju
vedelikku läbi köögirätiku välja

Tõsta suvikõrvits pannile. Keera kuumus madala peale ja lisa siis pannile ka
kreeka jogurt, riivitud parmesani juust, kuivatatud basiilik, natukene oliiviõli ja
vett. Sega kõik hoolikalt läbi ning maitse – vajadusel võid lisada maitseaineid.

Kastmeks 100%-line tomatipüree.

•

•

•

•

1. Suvikõrvits 50 g
2. Küüslauk maitse järgi
3. Kana 100 g
4. Sool maitse järgi
5. Pipar maitse järgi
6. Kreeka jogurt 30 g
7. Parmesani juust 20 g
8. Basiilik maitse järgi
9. Oliiviõli maitse järgi
10. Tomatipüree 20 g

Kanaga

Suvikõrvitsa linguini
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Haki sibul ja lõika tomatid kuubikuteks
Pane pann tulele ja aja kookosõli kuumaks

Prae sibulat kuni see on muutunud läbipaistvaks. Seejärel lisa pannile tomati-
kuubikud. Kuumuta segu kuni enamus vedelikust on aurustunud. 

Tõsta tomatisegu kaussi ning lisa sellesse ka basiilik.
Puhasta pann ning pane see siis taas tulele ja aja kookosõli kuumaks

Klopi munad lahti ning lisa maitseained ja tomatisegu. Vala munasegu pannile
ning küpseta madalal kuumusel kuni alumine pool on hüübinud. Keera frittata

ümber ja küpseta kergelt teine pool.

•
•
•

•
•

1. Sibul 20 g
2. Tomat 30-50 g
3. Kookosõli 1 spl
4. Basiilik maitse järgi
5. Muna 2-3 tk
6. Sool maitse järgi

Köögiviljadega

Frittata



Haki sibul, suvikõrvits, paprika ja lõhe peeneks
Prae hakitud sibul kookosrasvas 1-2 minutit, siis lisa lõhe tükid, hakitud

suvikõrvits, paprika ja terved kirsstomatid, kuumuta kuni lõhe on valmis
Maitsesta segu soola, pipra ja peterselliga

•
•

•

1. Sibul 20 g
2. Suvikõrvits 50 g
3. Paprika 20 g
4. Lõhe 100 g
5. Kookosrasv 1 spl
6. Kirsstomatid 30 g
7. Sool maitse järgi
8. Pipar maitse järgi
9. Petersell maitse järgi

Suvikõrvitsa, paprika
ja tomatitega

Vahemere lõhe
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Küpseta lemmikliha ahjus 200 kraadi juures 30-40 minutit
Senikaua keeda lemmikjuurviljad pehmeks, siis purusta kahvliga

ja sega sisse pisut võid, maitsesta ürdisoolaga
Kui liha on valmis, siis maitsesta lemmikmaitseainetega

ja rebi kahe kahvliga peeneteks ribadeks

•
•

•

1. Lemmik liha, kana või kala 100 g
2. Lemmik juur- või köögiviljad 100 g
3. Sool maitse järgi
4. Pipar maitse järgi
5. Ürdisool maitse järgi

Kauaküpsetatud 
ahjuliha/kana

Juurviljapüreega
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Prae pannil hakkliha ja tee see võimalikult väikesteks tükkideks
Lisa pannile oad ja 100%-line tomatipüree.

Maitsesta soola, pipra ja lemmikmaitserohelisega, 
mis on peeneks hakitud.

•

•

1. Tomatipüree 30 g
2. Oad 50 g
3. Juust 30 g
4. Hakkliha 50 g
5. Sool maitse järgi
6. Pipar maitse järgi
7. Maitseroheline maitse järgi

Oad hakklihaga

Tomatipüree ja juustuga
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Koori ja tükelda bataat väikesteks tükkideks ning pane 15-20 minutiks keema.
Pane pann tulele ja aja kuumaks. Prae pannil muna ja maitsesta siis soolaga.

Pese salat ja sega siis oliivõli ja sidrunimahlaga.
Maitsesta salatit soola ja musta pipraga.

Kurna oad ja pane 2-3 minutiks bataadiga keema.
Kurna bataat ja oad. Purusta mõlemad kahvliga, maitsesta ürdisoolaga.

Serveeri bataadipüree praemuna ja salatiga.

•
•
•

•
•
•

1. Bataat 60 g
2. Muna 2 tk
3. Oad 50 g
4. Oliiviõli 1 spl
5. Salatiroheline 20g
6. Sidrunimahl maitse järgi

Ubade ja munaga

Bataadipüree
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Koori ja tükelda kartulid ning keeda neid umbes 10 minutit
Pane pann tulele ja aja kuumaks 

Tükelda värske tomat ning lisa see siis koos hakklihaga pannile. 
Prae kuni hakkliha on küpsenud. Maitsesta soola, chilli, 

värske küüslaugu ja peterselliga.
Kurna kartul ning lisa siis potti koor ja sool. 

Tükelda paprika ja jääsalat 
Riivi juust ja serveeri siis karjusevorm. Sea koostisosad taldrikule 

kihtidena - hakkliha, püree, riivitud juust ning värske paprikasalat.

•
•
•

•
•
•

1. Kartul 50 g
2. Tomat 30 g
3. Hakkliha/kanahakkliha 100 g
4. Sool maitse järgi
5. Tšillimaitseaine maitse järgi
6. Küüslauk maitse järgi
7. Petersell maitse järgi
8. Juust 20 g
9. Paprika 20 g

Karjusevorm

Tomati, paprika, juustu 
ja hakklihaga
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Kurna oad ja raputa veidi sõelal, et võimalikult palju vedelikku välja saada.
Seejärel purusta kahvliga või ettevaatlikult saumikseriga püreeks.

Haki sibul, küüslauk ja koriander väga peeneks ning sega oapüreega. Lisa segule
pisut riisijahu, maitsesta soola ja tšillimaitseainega ning sega ühtlaseks.

Pane pann tulele ja aja kookosrasv kuumaks
Vormi oasegust umbes 1-2 cm paksune pihv ja tõsta see siis pannile keskmisel

kuumusel küpsema. Prae mõlemat poolt 3-5 minutit.
Puhasta ja püreesta avokaado ning maitsesta soola ja pipraga

Viiluta leib ja soovi korral rösti, pese salat ning viiluta tomat
Serveeri oa pihv, salat ja tomat leivaviilul.

Kastmetena lisa burgerile avokaadopüreed.

•

•

•
•

•
•
•

1. Oad 100 g
2. Küüslauk maitse järgi
3. Koriander maitse järgi
4. Riisijahu 10 g
5. Sool maitse järgi
6. Tšilli maitse järgi
7. Pipar maitse järgi
8. Kookosrasv 1 tl
9. Leib 40 g
10. Salatiroheline  30 g
11. Tomat 20-50 g

Ubade ja tomatiga

Vegeburger
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Koori porgand, suvikõrvits ja bataat ning lõika õhukesteks viiludeks, 
laota ahjuplaadile. Vala peale pisut oliivõli ja maitsesta soolaga.

Küpseta ahjus 200 kraadi juures 15 minutit
Senikaua prae looma- või kanahakkliha tomatiga ning maitsesta 
pitsamaitseainega (tomati võid soovikorral koorida, selleks on 2 

varianti: 1) eemalda noaga ettevaatlikult tomati nahk 2) lõika tomatisse 
rist ja pane keevasse vette 3 sekundiks ja siis kohe külma vette, ning 

tõmba sõrmedega koor maha. Võid ka tomatipüree osta, 
100% tomatitest).

Pane tomati-hakkliha segu juurviljadele, 
kõige peale juust ja küpseta veel 5 min

•

•
•

• 

1. Porgand 30 g
2. Suvikõrvits 30 g
3. Bataat 30 g
4. Oliivõli 1-2 spl
5. Hakkliha 50 g
6. Tomat 30 g
7. Juust 20 g
8. Pitsamaitseaine maitse järgi

Pitsavorm

Ahjus küpsetatud köögi- ja juurviljad, 
juust, hakkliha, kanahakkliha
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Tee valmis hakklihast väikese muna suurused pallid 
Prae sibulat kookosrasvas 2 minutit, siis lisa 

purustatud küüslauk, rosmariin ja tomatipüree 
Lisa hakklihapallid ja kuumuta edasi keskmisel kuumusel, 

keera palle 5 minuti pärast 
Siis lisa peeneks hakitud kapsas, sojakaste, hakitud tomat, 

sool ja pipar. Lase küpseda tasasel tulel 10 minutit.

•
•

•

•

1. Looma-, sea-, kanahakkliha 100 g
2. Küüslauk maitse järgi
3. Rosmariin maitse järgi
4. Tomatipüree 30 g
5. Kapsas 70 g
6. Sojakaste maitse järgi
7. Sool maitse järgi
8. Pipar maitse järgi

Looma-, sea-, kanahakklihaga

Briti lihapallid
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Tükelda brokoli, suvikõrvits ja sibul
Aja soolaga maitsestatud vesi keema ja pane siis brokoli ja suvikõrvits 

umbes 5 minutiks keema. Kui brokoli ja suvikõrvits 
on pehmed, siis kurna. 

Pane pann tulele ja aja kookosõli kuumaks. 
Prae sibulat, kuni see muutub läbipaistvaks. 

Samaaegselt riivi juust
Püreesta keedetud brokoli ja suvikõrvits saumikseriga ning lisa siis 

vahukoor ja vesi. Kuumuta suppi soovitud temperatuurini (aga ära lase 
keema tõusta) ning maitsesta ürdisoolaga.

Serveeri supp koos riivitud juustu ja praetud sibulaga

•
•

•

•
•

•

1. Brokoli 50 g
2. Suvikõrvits 50 g
3. Sibul 20 g
4. Kookosõli 1 tl
5. Juust 50 g
6. Vahukoor 10 g
7. Vesi
8. Ürdisool maitse järgi

Juustune 
brokolisupp

Suvikõrvitsa ja sibulaga
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Pane pann tulele ja aja kuumaks 
Tükelda kana ja peekon ning tõsta need siis pannile umbes 3 minutiks praadima

Tükelda porgand ja sibul ning tõsta needki siis pannile koos kana ja peekoniga 
küpsema. Küpseta segu veel 2-3 minutit.

Püreesta herned ja külmutatud spinat blenderis või 
saumikseriga, maitsesta soola ja musta pipraga.

Vala herne-spinati püree supikaussi ning aseta peale kanasegu. 
Serveeri supp hapukoorega.

•
•
•

•

•

1. Kana 50 g
2. Peekon 30 g
3. Porgand 20 g
4. Sibul 20 g
5. Herned 20 g
6. Spinat 50 g
7. Hapukoor 10 g

Kana ja peekoniga

Herne-spinatisupp
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1. Brokoli 100 g
2. Kohvikoor 10 g
3. Kanafilee 100 g
4. Sool maitse järgi
5. Pipar maitse järgi
6. Ürdisool maitse järgi
7. Kookosrasv 1-2 spl

Kanaga

Brokoli püreesupp

Lõika brokoli ampsu suurusteks tükkideks 
ja aseta keevasse vette 3ks minutiks. 

Kurna enamus vett, milles brokolit keetsid nt kaussi 
Püreesta brokoli saumikseriga ning lisa kohvikoor ja 

soovitud kogus kurnatud vett, maitsesta ürdisoolaga 
Haki kanafilee pisikesteks tükkideks ja prae 

kookosrasvas, maitsesta soola ja pipraga 
Pane praetud kanafilee tükid püreesupi sisse ja serveeri

•

•
•

•

•



Küpseta/prae soovitud valguallikas, mis on hakklihaks 
tehtud või väga väikesteks tükkideks lõigatud

Riivi lemmik juur- ja köögiviljad
Pane valguallikas potti ja lisa pisut vett ning kuumuta keemiseni, 

siis lisa riivitud taimed ja eemalda pott tulelt, 
kuid sega aeglaselt umbes 1 minut

Maitsesta supp naturaalse ürdisoolaga

•

•
•

•

1. Lemmik juur- ja köögiviljad 100 g
2. Lemmik liha, kana, kala 100 g
3. Ürdisool maitse järgi

Riivitud köögi- ja 
juurviljadega supp

Kana- või looma-
hakklihaga, kalaga
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Pese ja puhasta marjad 
Pane terved marjad paariks tunniks sügavkülma

Püreesta külmunud marjad kasutades blenderit või 
saumikserit püreetaoliseks massiks

Sega püree 1-3 spl valgupulbriga ühtlaseks massiks

•
•
•

•

1. Ise püreestatud marjad või puuviljad 
    (ilma lisatud suhkruta) 150 g
2. Valgupulber 1-3 spl

Marjade või puuviljadega

Valgu-marjasorbee
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1. Vaarikad 150 g
2. Toorkakao 20 g
3. Mesi/vahtrasiirup 20 g
4. Või, rafineeritud kookosrasv, 
    rafrineerimata kookosrasv 10 g

Mee ja vahtrasiirupiga

Vaarika šokolaadi komm

Aseta kakao, magusaine ja rasvaine ühte kaussi ning sega 
ühtlaseks massiks. Jälgi, et segus ei oleks tükke. 

Pane segu väikesesse kilekotti ja lõika koti 
otsa väike auk, võid kasutada ka tordipritsi 

Pigista segu ettevaatlikult külmutatud vaarikatesse 
Söö kohe või pane sügavkülma ning sellest 

saab vaarika šokolaadi lutsukomm

•

•

•
•



27

1. Mandlid 200 g
2. Kookospalmisuhkur 1 spl
3. Sool maitse järgi
4. Muna 1 tk

Kookossuhkruga

Mandliküpsised

Purusta mandlid köögikombainis või kasuta juba valmis mandlijahu.
Lisa mandlijahule kookospalmisuhkrut, pisut soola ja 1 muna ning sega

see köögikombainis ühtlaseks massiks 
Küpseta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadil 180 kraadi 

juures 15 minutit või kuni küpsised on kuldsed
Serveeri küpsised jahutatult

•
•

•

•



3-4 muna, 1 spl kiudainepulbrit, 1 banaan (120 g), 
maitsestamiseks sool ja kaneel, sega kõik komponendid 

saumikseriga või köögikombainis (baasretsept)
Praadida pannil vähese rasvaga, 2 spl segu koguse suurused koogid.

Serveeri toorkakao-vahtrasiirupi seguga 
või lemmiku marja/puuviljapüreega. 

Püreesta naturaalsed marjad või puuviljad saumikseriga.

•

•
•

• 

1. Ise püreestatud marjad või puuviljad 
    (ilma lisatud suhkruta)
2. Toorkakao
3. Mesi/vahtrasiirup
4. Banaan
5. Muna
6. Kiudainepulber
7. Kaneel
8. Sool 
9. Kookosrasv

Banaanipannkoogid

Kiudainepulbriga, toormoosi või 
puuviljapüreega, pähklivõiga
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Sega 1-2 tl kiudainepulbrit (TFTAK), 1-2 spl valgupulbriga 
eiselt.ee/index.php/toidulisandid/taastumine/whey-fx-detail (MAITSETU võtta!) 

ja 2-3 tl saumikseriga püreestatud marjade või puuviljadega, lisa külma vett 
vastavalt sobilikule konsistentsile või kogusele

•1. Kiudainepulber 1-2 spl
2. Ise püreestatud marjad või puuviljad 
    (ilma lisatud suhkruta) 150 g
3. Valgupulber 1-3 spl

Kiudainekissell

Toormoosiga või puuviljapüreega 
ja valgupulbriga
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Koori avokaado ja püreesta saumikseriga, siis sega püreestatud 50 g 
avokaadot 1-2 spl toorkakaoga, 1-2 tl meega ja maitse järgi lisa kaneeli.

Söö šokolaadikreem maitsestamata 5%-lise kohupiimaga 
või 3%-lise maitsestamata kohupiimapastaga.

•

•

1. Avokaado 50 g
2. Toorkakao
3. Kohupiim/kohupiimapasta 120-150 g
4. Ise püreestatud marjad või puuviljad (ilma lisatud suhkruta)
5. Pähklivõi/mandlivõi (ilma lisatud suhkruta) 20 g

Avokaado 
šokolaadikreem

Kohupiimaga, toormoosiga, 
pähklivõiga
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