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IKEA-UUTISKIRJE / 2

VILJELYÄ SISÄTILOISSA

Esittelemme nyt uuden IKEA-tuotesarjan 
kotipuutarhurille: vesiviljelyyn tarkoitetut tuotteet. 
Valitse suosikkisi 18 eri kasvin siemenistä ja anna 
kasvaa!

PH133375

KASVATA OMAT YRTTISI JA SALAATTISI 
SISÄTILOISSA ILMAN 
MULTAA TAI AURINGONVALOA

KRYDDA. Viljelykeskus 24,95 003.221.14  2-kerroksinen viljelykeskus 39,95 103.184.42
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133366

MITEN SE TOIMII?
Vesiviljely tarkoittaa menetelmää, jossa kasveja 
kasvatetaan ilman multaa. Oikeiden lannoitteiden ja oikean 
valaisimen avulla pöytäpuutarha kukoistaa pienessäkin 
tilassa, myös talvella.

VÄXER -kasvilampun teline 6,99 503.190.67
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133370 PH133376

SIEMENESTÄ VERSOKSI 

Valitse aluksi, mitä siemeniä haluat kasvattaa. Aseta sitten siemenet 
esiliotetulle kivivillakuutiolle ja laita kivivillakuutiot idätyslaatikon 
kenno-osaan. 5–14 päivän sisällä – eri lajeilla on erilainen itämisaika – 
taimiin aukeaa kaksi lehteä. Silloin taimet voi siirtää viljelylaatikkoon.

VERSOSTA LAUTASELLE

Kasvaessaan nuoret kasvit tarvitsevat hiukan tukea. Kun ensimmäiset lehdet 
ovat ilmestyneet, siirrä kivivillakuutiot taimineen idätyslaatikosta ruukkuun 
ja lisää hohkakivisoraa kuution päälle ja ympärille. Hohkakivet varastoivat 
itseensä vettä ja happea ja tukevat nuoria taimia. Lajista riippuen kasvit 
kasvavat täysikasvuisiksi noin 7 viikossa. Salaatista ja monista yrteistä, kuten 
basilikasta, voi korjata satoa jo kasvun aikana.

VÄXER-kasvualusta, kivivillakuutiot 2,99/50 kpl. 403.176.48 KRYDDA-viljelykeskus, 3-kerroksinen 79,- 003.190.03
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133386

KRYDDA-viljelykeskusta myydään 1-, 2- ja 3-kerroksisena. 
Eri tasoilla voi kasvattaa eri-ikäisiä taimia, jolloin tuoreita 
yrttejä ja salaatteja on aina saatavilla. 

KRYDDA/VÄXER-tuotesarja sisältää kaiken, mitä tarvitset 
viljelyn aloittamiseen – siemenet, kivivillakuutiot, 
idätyslaatikon, viljelylaatikkosetin, lannoitteen, 
hohkakivisora-kasvualustan, kasvilampun telineen ja led-
kasvilampun. 

PH133394

VÄXER -kannellinen idätyslaatikko + ritilä 9,99 203.187.24 KRYDDA. Viljelykeskus 24,95 003.221.14  2-kerroksinen vilje-
lykeskus 39,95 103.184.42  3-kerroksinen viljelykeskus 79,- 
003.190.03
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133384

MIKSI VESIVILJELY?
Kun yhä suurempi osa ihmisistä muuttaa kaupunkeihin, 
he etääntyvät aina vain kauemmaksi sieltä, missä ruoka 
tuotetaan. Toisaalta ihmiset ovat asuinpaikasta riippumatta 
kiinnostuneita elämään kestävämpää ja terveellisempää 
elämää, kuluttamaan vähemmän luonnonvaroja ja 
syömään ravintorikasta ja kestävämmin tuotettua ruokaa.

KRYDDA-viljelykeskus 24,95 003.221.14
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

RAIKASTA, KAUNISTA JA HELPPOA; MIKÄ VESIVILJELYSSÄ
JA OMAN RUOAN KASVATTAMISESSA ON NIIN MAHTAVAA?

• Ruoka on aina tuoretta, kun sen kasvattaa itse. 
Mikäpä olisi parempaa lähiruokaa kuin kotona 
kasvatettu ruoka?

• Kun olosuhteet ovat oikeat, kasvit kasvavat 
nopeammin vedessä kuin mullassa.

• Hävikkiä tulee vähemmän, kun kasveista korjataan 
satoa vain silloin ja sen verran kuin tarvitaan.

• Lannoitetta käytetään juuri oikea määrä, eikä sitä 
juurikaan valu hukkaan kuten mullassa viljeltäessä.

• Vesiviljely on puhtaampaa kuin mullassa viljely ja 
kuluttaa vähemmän vettä.

PH133368
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133383

VESIVILJELY MAHDOLLISTAA 
VILJELYN PIENISSÄ TILOISSA

KRYDDA-viljelykeskus 24,95 003.221.14
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

KRYDDA-vesiviljelykeskus on kompaktin kokoinen mutta 
tuottelias. Kotona viljely onnistuu helposti pienissäkin tiloissa. 

PH133378

KRYDDA-viljelykeskus, 2-kerroksinen 39,95 103.184.42
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

Idätyslaatikko ja 
viljelylaatikkosetti ovat 
konepesun kestäviä.

PH133381

”Mahtava puoli vesiviljelyssä on se, 
että ruokakasvien kasvattaminen 

onnistuu sisällä. Ei tarvita parveketta, 
terassia tai puutarhaa. Viljellä voi 

keittiössä tai olohuoneessa, vuoden 
ympäri.”

RONNIE RUNESSON  
tuotekehittäjä, IKEA

VÄXER -kannellinen idätyslaatikko + ritilä 9,99 203.187.24  KRYDDA-viljelykeskus 24,95 003.221.14
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133373

”Ruoan kasvattaminen ei ole ainoa 
tarkoitus, vaan vesiviljelystä voi 

tulla koko perheen harrastus. Siinä 
näkee kasvien matkan siemenestä 

lautaselle.”

RONNIE RUNESSON  
tuotekehittäjä, IKEA

KRYDDA-viljelykeskus, 3-kerroksinen 79,- 003.190.03
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133376

• Viljelykeskuksen eri tasoilla voi kasvattaa eri-ikäisiä 
taimia, jolloin ruonlaittoon on aina tarjolla tuoreita 
aineksia.

• Merkitse kasvit nimilapuin, jotta muistat, mitä 
missäkin kasvaa. Tässä käytimme merkkaukseen 
SPONTAN-magneetteja ja taulutussia (myydään 
erikseen).

• Kaikkia viljelykeskuksen tasoja voi käyttää viljelyyn 
tai voit viljellä vain yhdellä tai kahdella tasolla ja 
käyttää muita tasoja säilytystilana – päätä itse, 
paljonko kasveja haluat kasvattaa.

PIDÄ VAIN SILMÄLLÄ VEDEN PINTAA. 
MUUTA EI TARVITA.

KRYDDA-viljelykeskus, 3-kerroksinen 79,- 003.190.03
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

Omasta sadosta voi nauttia monin 
tavoin. Laadimme muutamia 
reseptejä, joilla pääset alkuun. 
(Katso sivut 23–29.)

PH133391 PH133363

PH133360
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

Jos siemeniä jää yli, houkuttele ystävät 
ja naapurit viljelypuuhiin ja perusta 
siemenvaihtokerho! Siemenpakkaukset 
ovat myös hauska lahjaidea.

Kun idätyslaatikkoa ei käytetä 
taimien kasvatukseen, siinä voi 
kasvattaa ituja salaatteihin ja 
wokkeihin.

PH133386 PH133393

VÄXER -kannellinen idätyslaatikko + ritilä 9,99 203.187.24
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

Hohkakivisoraa voidaan käyttää uudelleen jopa 6 kertaa. 
Puhdista sora kaatamalla kivien sekaan kiehuvaa vettä. Anna 
kivien liota hetki ja poista sihdin avulla pinnalle nousevat 
juuret ja muu eloperäinen aines. 

PH133370 PH133369

VÄXER-kasvualusta, kivivillakuutiot 2,99/50 pack. 403.176.48 VÄXER-kasvualusta, hohkakivisora 4,99 3l. 003.176.50
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

Kaikille sopiva ja kohtuuhintainen 
vesiviljelyjärjestelmä kehitettiin yhteistyönä, johon 
osallistui useita ruotsalaisia maataloustutkijoita ja 
yksi innostunut IKEA-tuotekehittäjä.

KAIKILLE SOPIVA 
VESIVILJELYJÄRJESTELMÄ

PH133638
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

Kiinassa asuessaan IKEA-tuotekehittäjä Ronnie 
Runesson pohdiskeli sitä, miten hankalaa ihmisten oli 
kasvattaa oma ruokansa Shanghain kaltaisissa tiheästi 
asutuissa kaupungeissa. Maanviljelijän pojalle, joka oli 
kasvanut Öölannin maatalousvaltaisella saarella, ruoan 
kasvatus oli aina ollut luonnollinen osa elämää. Ronnie 
päätti selvittää, miten IKEA voisi tehdä ruoan viljelystä 
helpompaa kaikille ihmisille, asuinpaikasta riippumatta.

Ronnie ja hänen tiiminsä aloittivat vierailemalla 
kaupallisissa kasvihuoneissa nähdäkseen, voisiko 
niissä käytettyä teknologiaa kehittää koteihin sopivaksi 
systeemiksi. Eräässä kasvihuoneessa Taiwanissa 
metodina käytettiin vesiviljelyä. Tiimi huomasi pienen 
vesiviljely-yksikön varsinaisen tuotantoalueen vieressä.
”Siitä koko sisäpuutarhan idea lähti kasvamaan”, Ronnie 
selittää. Päätettiin, että vesiviljely ”voisi olla asiakkaille 
oiva tapa kasvattaa kasviksia kotona”.

IKEA ei ollut kuitenkaan kokeillut vastaavaa aiemmin.
”Meiltä puuttui tietoa”, Ronnie sanoo. ”Tämä oli 
meille ja asiakkaillemme ihan uusi alue. Etsimme 
siis kumppaneita, jotka voisivat auttaa meitä 
tuotekehityksessä.”

PH133382PH133639

RONNIE RUNESSON, 
tuotekehittäjä, IKEA
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

”IKEA otti meihin yhteyttä kysyäkseen, haluaisimmeko 
kehittää heidän kanssaan uutta kotiviljelysysteemiä”, 
Ruotsin maatalousyliopiston professori Håkan Asp kertoo. 
”Olimme jo mietiskelleet jotain vastaavaa kouluja ja koteja 
varten, joten idea oli meistä hyvä.”

”Vesiviljely on uskomaton juttu. Se voi tarkoittaa pientä 
laatikkoa kotona tai valtavaa kaupallista kasvihuonetta”, 
Håkan sanoo. ”Suurin osa kasviksista, joita nykyään 
syömme, kasvatetaan vesiviljelynä. Esimerkiksi 
tomaatteja viljellään nykyään vuoden ympäri.” 

IKEA LYÖTTÄYTYI YHTEEN RUOTSIN MAATALOUSYLIOPISTON KANSSA
KEHITTÄÄKSEEN UUDEN, KOTIKÄYTTÖÖN SOPIVAN VESIVILJELYJÄRJESTELMÄN

”Suurin osa kasviksista, joita nykyään 
syömme, kasvatetaan vesiviljelynä.”

HÅKAN ASP
Ruotsin maatalousyliopiston professori

PH133398

PH133400

PH133401
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

MONIMUTKAINEN JÄRJESTELMÄ PITI MUUTTAA
HELPOKSI JA EDULLISEKSI

”Haasteena oli tehdä vesiviljelystä niin 
yksinkertaista, että kuka tahansa voi 

onnistua siinä.”

HELENA KARLÉN 
Ruotsin maatalousyliopiston lehtori

”Halusimme löytää ratkaisun, jonka avulla asiakkaamme 
voisivat kasvattaa omia yrttejään ja kasviksiaan 12 
kuukautta vuodessa, asuvat he sitten Ruotsin pohjoisosissa, 
Singaporessa, Kiinassa tai Pohjois-Amerikassa. IKEA tarjoaa 
kaikille sopivan ratkaisun”, sanoo IKEA-tuotekehittäjä 
Ronnie Runesson.

”Haasteena oli tehdä vesiviljelystä niin yksinkertaista, 
että se onnistuu keneltä tahansa”, sanoo Ruotsin 
maatalousyliopiston lehtori Helena Karlén. ”Piti löytää 
ratkaisu, joka toimii kaikille ja kaikkialla.”

”Aluksi pidimme workshopin, johon osallistui 10–15 
ihmistä eri puolilta maailmaa”, Håkan sanoo. ”Heittelimme 
toisillemme ajatuksia ja keksimme aika pian idean, joka 
tuntui toimivalta.”

”Kun vesiviljely aloitetaan”, Ronnie kertoo, ”tarvitaan vettä, 
alusta, ruukkuja ja jotain kasvien tueksi. Kaikki alkaa 
siemenistä. Siemen asetetaan jonkinlaiseen seokseen, 
jossa kasvi saadaan pysymään oikeassa asennossa. 
Kasvuprosessin myöhemmässä vaiheessa kasville annetaan 
veden mukana lannoitetta. Siitä se saa energiansa.”

PH133373PH133404
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

VÄHÄN ENERGIAA VIEVÄN LED-KASVILAMPUN KEHITTÄMINEN TEKI 
MAHDOLLISEKSI KASVATTAA KASVEJA SISÄLLÄ, MYÖS TALVELLA.

”Valo oli melko hankala osa kokonaisuutta, koska 
lampulta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia”, Ronnie sanoo. 
”Mikä tahansa lamppu ei käy. Auringonvalo on tietysti 
ihanteellisinta valoa. Jos kuitenkin haluaa viljellä kotona 
sisätiloissa, päivänvalo ei kaikkina vuodenaikoina riitä. 
Siksi meidän täytyi kehitellä erityinen kasvilamppu.”

”Käytimme led-lamppuja. Meidän piti selvittää, mikä olisi 
kasveille oikea valon sävy ja määrä. Valon sijoittaminen 
oli siis oleellista. Se ei saanut olla liian lähellä eikä liian 
kaukana kasveista. Saimme selville, että 30 senttiä oli 
paras etäisyys”, Helene sanoo. ”Led-lamput eivät juuri 
tuota lämpöä, joten ne voi sijoittaa lähelle kasveja 
vahingoittamatta niitä.” 

”Aloimme miettiä, millaiset kasvilajit sopisivat 
sisätiloissa viljelyn erityisolosuhteisiin”, Helene sanoo. 
”Sisäilmassa on vähän kosteutta. Otimme yhteyttä eri 
siemenyrityksiin ja etsimme kiinnostavia lajeja. Kasvien 
piti olla esteettisesti miellyttäviä, hyvänmakuisia ja 
pienikasvuisia. Etsimme lähinnä lehtivihanneksia, joita 
on helppo kasvattaa. Niistä voi korjata satoa jo nuorina 
sekä myös täysikasvuisina.”

”On tehty paljon kaikenlaisia koetutkimuksia”, 
Helene sanoo, ”joissa on tutkittu sitä, muuttuuko 
kasvin ravintosisältö kasvatusympäristön mukana eli 
esimerkiksi vedessä tai mullassa viljeltäessä. Todellista 
näyttöä erosta ei ole kuitenkaan saatu. Kasvit osaavat 
taitavasti imeä ravinteet juurillaan, ja sekä vedessä että 
mullassa kasville tarjotaan samat ravinteet.” 

”Sen lisäksi, että kasvit kasvavat, niiden 
pitää maistua hyviltä... tai oikeastaan 

todella hyviltä!”

HELENA KARLÉN
Ruotsin maatalousyliopiston lehtori

PH133640

PH133405
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

VESIVILJELY EI OLE VAIN TAPA KASVATTAA RUOKAA
VAAN MYÖS HAUSKA TAPA OPPIA LUONNOSTA.

”Tarvitaan hieman kärsivällisyyttä”, Håkan sanoo. ”Kasvien 
kasvattaminen ei ole koskaan helppoa; niistä täytyy 
huolehtia. Siksi vesiviljelyjärjestelmä onkin kiva juttu 
perheille: Kuka tänään kävelyttää koiran ja kuka hoitaa 
salaattia? Se sopii hyvin myös lapsiperheille. Lapset 
oppivat kunnioittamaan ruoan alkuperää.” 

”Olemme ottaneet ensiaskeleet”, Ronnie sanoo. ”Kuka 
tietää, mitä on vielä tulossa.”

PH133388
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

VESIVILJELYN TULEVAISUUS

”Minusta vesiviljelyssä on kiinnostavaa se, että se 
mahdollistaa kasvien kasvatuksen hyvin erilaisissa 
paikoissa. Vaikka ihmisellä olisi puutarha tai viljelymaata 
käytettävissään, maaperä voi olla saastunutta. Toiset 
taas asuvat urbaaneissa oloissa ilman minkäänlaista 
puutarhaa. Vesiviljelyllä kasveja voi kasvattaa sisätiloissa, 
täysin vailla luonnonvaloakin. Koska monet ihmiset 
asuvat kaupunkialueilla, ilman pääsyä hyville viljelymaille, 
tämä on hyvä mahdollisuus”, Helene sanoo. ”Olemme 
huomanneet, että yhä useammat kyselevät vesiviljelystä. 
Moni tavarantuottaja on myös huomannut, että tavalliset 
ihmiset ovat kiinnostuneita kasvattamaan itse kasviksensa 
ja yrttinsä.” 

”Tämä on osa urbanisaation megatrendiä: ihmiset 
elävät vailla mahdollisuutta kasvattaa oma ruokansa. 
Siksi uskonkin, että monenlaisia kasvatusjärjestelmiä 
on vielä tulossa, aina pienistä ja ei kovin teknisistä 
systeemeistä erittäin kehittyneisiin systeemeihin”, 
Helene sanoo. ”Jos miettii kehitysmaita, tämäntyyppiset 
kasvatusjärjestelmät ovat hyvin tärkeitä. Silloin viljely ei 
ole pelkkää hauskanpitoa vaan mahdollisuus kasvattaa 
oman ruokavalion kannalta tärkeitä ruoka-aineita. Niitä 
saattaa riittää jopa myytäväksikin, jolloin monen ihmisen 
toimeentulo voi helpottua.”

”Minusta vesiviljelyn tulevaisuus 
näyttää valoisalta, sillä menetelmällä 
voi kasvattaa melkein mitä tahansa.”

HÅKAN ASP 
Ruotsin maatalousyliopiston professori

PH133392PH133399
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PH133364

KASVIT & RESEPTIT

Vesiviljelyssä parasta on oman ruoan kasvattaminen ja 
valmistaminen. Pyysimme erästä ruotsalaiskokkia luomaan 
muutamia inspiroivia reseptejä. Hyvää ruokahalua!
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

SALAATTI, JOSSA ON VUOHENJUUSTOA,
MANSIKOITA JA PINJANSIEMENIÄ

Kasvata omat kasviksesi sisätiloissa ja nauti todellista 
lähiruokaa vuoden ympäri. Kasvata tätä ruokaa varten 
VÄXER-siemenpaketti, jossa on endiivin, rucolan ja 
sikurisalaatin siemeniä.

[ 2 annosta ] 

endiiviä, rucolaa ja sikurisalaattia, yhteensä noin 150 g
150 g mansikoita perattuina, huuhdeltuina ja 4 osaan 
leikattuina
30 g pinjansiemeniä paahdettuina
100 g vuohenjuustoa

KASTIKE

1 rkl punaviinietikkaa
2 rkl vadelmaetikkaa
½ dl laadukasta oliiviöljyä
½ tl ruokosokeria tai fariinisokeria

Sekoita salaatinlehdet kulhossa. Lisää joukkoon mansikat, 
paahdetut pinjansiemenet ja murustettu vuohenjuusto. 
Sekoita kastikeainekset kulhossa tai ravistele ne sekaisin 
puhtaassa lasipurkissa. Valuta salaatin päälle ja tarjoile.

Täysikasvuisina endiivi ja salaattisikuri voivat maistua 
hiukan karvailta. Rucolalla taas on pippurinen ja 
sinappinen maku. 

Makuyhdistelmässä ainesten ominaismaut täydentävät 
toisiaan loistavasti, ja karvaan ja makean liitto 
suorastaan hemmottelee makunystyröitä.

Vinkki: Vadelmat tuovat herkullista makua salaattiin. 
Käytä niitä mansikoiden sijaan tai lisänä. Voit lisätä 
muutaman murskatun vadelman myös kastikkeeseen! 

PH133359



IKEA-UUTISKIRJE / 25

VILJELYÄ SISÄTILOISSA

PERUNASALAATTI
BASILIKA-KORIANTERIKASTIKKEELLA

Kasvata omat kasviksesi sisätiloissa ja nauti todellista 
lähiruokaa vuoden ympäri. Kasvata tätä ruokaa varten 
VÄXER-siemenpaketti, jossa on sitruunabasilikan, 
korianterin ja punabasilikan siemeniä.

[ 2 annosta ] 

300 g keitettyjä perunoita (mieluiten uusia perunoita)
½ pieni punasipuli, ohuina renkaina
6–8 retiisiä, ohuina siivuina
¼ kurkku, kuorittuna ja leikattuna noin sentin viipaleiksi
1 pieni nippu punabasilikan lehtiä
laadukasta oliivi- tai rapsiöljyä
suolaa ja vastarouhittua mustapippuria

Sekoita ainekset ja mausta suolalla ja vastarouhitulla 
mustapippurilla.

KASTIKE

2 tl sitruunan tai limetin mehua
2 tl valkoviinietikkaa
50 ml mietoa oliiviöljyä
3 rkl sitruunabasilikan lehtiä
3 rkl korianterin lehtiä
1 valkosipulin kynsi
rouhittua suolaa ja pippuria

Sekoita kaikki ainekset sileäksi massaksi esim. 
sauvasekoittimella. Voit myös silputa yrtit veitsellä 
mahdollisimman hienoksi ja yhdistää silpun sitten muihin 
aineksiin.

PH133360
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VILJELYÄ SISÄTILOISSA

WOKATTUA PARSAA
SOIJA-CHILIKASTIKKEESSA

Kasvata omat kasviksesi sisätiloissa ja nauti todellista 
lähiruokaa vuoden ympäri. Kasvata tätä ruokaa varten 
VÄXER-siemenpaketti, jossa on paksoin, keräkaalin ja 
mangoldin siemeniä.

[ 2 annosta ] 

pinaattikiinankaalia, keräkaalia ja lehtimangoldia, 
yhteensä 150–200 g
1 nippu vihreää parsaa, 250 g
1 pieni nippu kevätsipuleita (5–6 sipulia)
125 g sokeriherneenpalkoja
1 rkl maissiöljyä tai muuta miedon makuista öljyä
suolaa ja vastarouhittua mustapippuria

SOIJA-CHILIKASTIKE

1 dl makeaa chilikastiketta
½ dl soijakastiketta
½–1 limen mehu
1 rkl raastettua inkivääriä
2–3 rkl murskattuja tai rouhittuja maapähkinöitä 
(valinnainen)
1 rkl paahdettuja seesaminsiemeniä

Sekoita kaikki kastikeainekset pienessä kulhossa. Leikkaa 
parsojen tyvi pois ja paloittele parsat neljään osaan. Leik-
kaa kevätsipuli ohuiksi renkaiksi. Kuumenna öljy wokki-
pannulla ja lisää parsa. Paista 1 minuutin ajan sekoittaen 
koko ajan ja lisää sitten sokeriherneenpalot ja kevätsi-
pulit. Paista korkeassa lämmössä muutaman minuutin 
ajan ja sekoita joukkoon pinaattikiinankaali, keräkaali ja 
lehtimangoldi. Mausta suolalla ja pippurilla. Kaada sekaan 
kastike ja sekoita korkeassa lämmössä. Tarjoile vastakei-
tetyn riisin kanssa.

Vinkki: tämä wokkiruoka sopii hyvin 
kalan tai kanan lisukkeeksi.

PH133361
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PASTAA KARAMELLISOIDUN SIPULIN
JA VIHREIDEN LEHTIVIHANNESTEN KERA

Kasvata omat kasviksesi sisätiloissa ja nauti todellista 
lähiruokaa vuoden ympäri. Kasvata tätä ruokaa varten 
VÄXER-siemenpaketti, jossa on japaninkaalin, amarantin ja 
sareptansinapin siemeniä.

[ 2 annosta ] 

1 nippu japaninkaalin, amarantin ja sareptansinapin lehtiä
150 g keittämätöntä pastaa
1–2 rkl voita
2 sipulia, kuorittuina ja siivutettuina
1 ripaus sokeria
3 dl kasvislientä
oliiviöljyä
suolaa ja vastarouhittua mustapippuria

Ruskista sipuli ruokalusikallisessa voita ja oliiviöljyä laaja- 
ja paksupohjaisessa paistinpannussa. Pienennä lämpöä 
ja paista, kunnes sipulit ovat pehmenneet. Siirrä puolet 
sipuleista lautaselle odottamaan. Lisää pannuun kasvisliemi 
ja nosta lämpöä. Kuumenna seos kiehuvaksi äläkä anna 
ainesten tarttua pohjaan. 

Keitä 10 minuuttia ja mausta. Lisää pasta ja keitä se 
juuri ja juuri kypsäksi. Ota se sitten pois pannusta. Lisää 
pannuun vihreät lehtivihannekset ja sekoittele, kunnes 
ne pehmenevät. Kumoa pasta takaisin pannuun ja lisää 
ruokalusikallinen voita, jos haluat. Sekoita ja kaada 
kahdelle lautaselle. Viimeistele lopuilla sipuleilla. Tarjoile!

PH133362
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LÄMMINSAVUSTETTUA LOHTA VESIKRASSIN
JA PERSILJA-BASILIKAMAJONEESIN KERA

Kasvata omat kasviksesi sisätiloissa ja nauti todellista 
lähiruokaa vuoden ympäri. Kasvata tätä ruokaa varten 
VÄXER-siemenpaketti, jossa on persiljan, vesikrassin ja 
basilikan siemeniä.

[ 2 annosta ] 

200 g lämminsavustettua lohta
2 viipaletta rapeaa vaaleaa hapanleipää
2 kypsää tomaattia viipaleina
1 salottisipuli silputtuna
2 rkl kurpitsansiemeniä paahdettuina
1 ruukullinen vesikrassia
oliiviöljyä
suolaa ja pippuria

Sekoita vesikrassi, salottisipuli ja murskatut 
kurpitsansiemenet kulhossa. Lisää oliiviöljy ja mausta 
suolalla ja pippurilla. Paahda leipä ja levitä viipaleille 
tomaattia ja lohta. Valuta päälle majoneesia ja kruunaa 
vesikrassisalaatilla. Tarjoile!

KASTIKE

1 rkl sitruunan mehua
1 munankeltuainen
3 rkl tuoretta basilikaa
3 tuoretta persiljaa
½ tl hunajaa
1 dl mietoa oliivi- tai rypsiöljyä
suolaa ja pippuria

Laita sitruunan mehu, munankeltuainen, yrtit ja hunaja 
tehosekoittimeen. Tehosekoittimen ollessa käynnissä 
lisää öljy hiljalleen tasaisena nauhana, kunnes majoneesi 
sakenee. Mausta suolalla ja pippurilla.

PH133363
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VIHREÄÄ SALAATTIA JA KAKSI
TOSI HELPPOA KASTIKETTA

Kasvata omat kasviksesi sisätiloissa ja nauti todellista 
lähiruokaa vuoden ympäri. Kasvata tätä ruokaa 
varten VÄXER-siemenpaketti, jossa on ruukkusalaatin, 
roomansalaatin ja punaisen roomansalaatin siemeniä.

[ 2 annosta ] 

RANSKALAINEN SALAATINKASTIKE

½ valkosipulin kynsi, murskattuna
1 tl Dijon-sinappia
2 rkl punaviinietikkaa
1 dl laadukasta oliiviöljyä
suolaa ja vastarouhittua mustapippuria

Sekoita ainekset pienessä kulhossa tai ravistele ne sekaisin 
puhtaassa lasipurkissa.

JOGURTTIKASTIKE

1 dl kreikkalaistyyppistä jogurttia
1 rkl valkoviinietikkaa
1 rkl sitruunan mehua
1 rkl laadukasta oliiviöljyä
suolaa ja vastarouhittua mustapippuria

Sekoita ainekset pienessä kulhossa tai ravistele ne sekaisin 
puhtaassa lasipurkissa. 
Maista näitä helppoja kastikkeita juuri poimitun salaatin 
kanssa! Revi salaatinlehdet irti ja laita ne leveäpohjaiseen 
kulhoon. Sekoita salaatti ja pari ruokalusikallista 
valitsemaasi kastiketta huolellisesti yhteen ja tarjoile heti.

Vinkki: Yksinkertainen vihreä salaatti sopii mainiosti 
grilliruoan kaveriksi. Jos haluat tehdä salaatista 
pääruoan, täydennä sitä muilla kasviksilla, kuten 
pavuniduilla, sipulilla ja kurkulla, tai tarjoa lisäksi 
kananfileetä.

PH133365
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SITRUUNABASILIKA, KORIANTERI & PUNABASILIKA

SITRUUNABASILIKA
Mieto sitruunan maku 

PERSILJA, VESIKRASSI & BASILIKA

RUUKKUSALAATTI, PUNAINEN ROOMANSALAATTI & ROOMANSALAATTI

PERSILJA
Keskivahva tai vahva omaleimainen maku

RUUKKUSALAATTI
Maistuu makealta; jälkimaku on hieman karvas

PUNAINEN ROOMANSALAATTI
Mieto, tunnusomainen salaatin maku

ROOMANSALAATTI
Mieto, tunnusomainen salaatin maku

KORIANTERI
Voimakas, aromikas maku

VESIKRASSI
Kevyen pippurinen maku

BASILIKA
Mehevät lehdet, neilikkainen maku

PUNABASILIKA
Mieto neilikkainen maku

PH133341

PH133344

PH133347

PH133345

PH133348

PH133346

PH133349

PH133342 PH133343

VÄXER-siemenpussit 2,99/3 kpl. Sitruunabasilika/korianteri/punabasilika 303.195.15

VÄXER-siemenpussit 2,99/3 kpl. Persilja/vesikrassi/basilika 603.195.14

VÄXER-siemenpussit 2,99/3 kpl. Ruukkusalaatti/punainen roomansalaatti/roomansalaatti 903.195.17
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ENDIIVI
Terävä, karvas maku

JAPANINKAALI
Keskivahva tai vahva sinapin maku

PAKSOI
Lehdet maistuvat hieman karvaalta ja ruodit vetiseltä

KERÄKAALI  Kypsentämättöminä pienissä lehdissä on 
karvas maku ja suurissa lehdissä vahvempi karvas maku

MANGOLDI
Kevyesti hapan, karvas ja maanläheinen maku

RUCOLA
Hieman karvas ja pippurinen sinapin maku

AMARANTTI
Kevyt ruohoinen maku

SAREPTANSINAPPI
Lehdet maistuvat pippuriselta 
ja ruodit makealta

SALAATTISIKURI
Selkeästi erottuva karvas maku

ENDIIVI, RUCOLA & SALAATTISIKURI

JAPANINKAALI, AMARANTTI & SAREPTANSINAPPI

PAKSOI, KERÄKAALI & MANGOLDI

PH133350

PH133353

PH133356

PH133354

PH133357

PH133355

PH133358

PH133351 PH133352

VÄXER-siemenpussit 2,99/3 kpl. Endiivi/rucola/salaattisikuri 803.195.13

VÄXER-siemenpussit 2,99/3 kpl. Japaninkaali/amarantti/sareptansinappi 103.195.21

VÄXER-siemenpussit 2,99/3 kpl. Paksoi/keräkaali/mangoldi 103.195.16
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PH133388

PH133366 PH133384

PH133372 PH133373

PH133393

KRYDDA-viljelykeskus 24,95 Jauhemaalattua terästä.  
Suunnittelija: T Christensen/K Legaard. 44×25, kork. 42cm.  
Musta/sinkitty 003.221.14

VÄXER -kasvilampun teline 6,99 Jauhemaalattua terästä.  
Suunnittelija: David Wahl. 41×5, kork. 31cm. Valkoinen 503.190.67

VÄXER -kannellinen idätyslaatikko + ritilä 9,99 Kierrätettyä poly-
propeenimuovia. Suunnittelija: David Wahl. 42×23, kork. 20cm. Harmaa 
203.187.24

VÄXER-kasvualusta, hohkakivisora 4,99 3l. 003.176.50 VÄXER-lannoite 4,99 0.5l. 203.176.49VÄXER-kasvualusta, kivivillakuutiot 2,99/50 kpl. Ø20, kork. 25mm. 
403.176.48
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PH133378 PH133379PH133374

KRYDDA-viljelykeskus 39,95 Jauhemaalattua terästä.  
Suunnittelija: T Christensen/K Legaard. 57×38, kork. 49cm.  
Musta/sinkitty 503.184.40

KRYDDA-viljelykeskus, 2-kerroksinen 39,95 Jauhemaalattua 
terästä.  
Suunnittelija: T Christensen/K Legaard. 44×25, kork. 80cm.  

KRYDDA-viljelykeskus, 3-kerroksinen 79,- Jauhemaalattua terästä.  
Suunnittelija: T Christensen/K Legaard. 57×38, kork. 125cm.  
Musta/sinkitty 003.190.03



YHTEYSTIEDOT

Tuotteet tulevat myyntiin Vantaan, Raision, 

Tampereen ja Kuopion IKEA-tavaraloihin 

(huom. ei myynnissä Espoon tavaratalossa) ja 

tilattavaksi Jyväskylän lähipisteeseen huhti-

kuussa 2016.

E-mail: pr.finland@ikea.com

puh: +358 40 451 7856


