
Härkispyörykät  
 
1 pkt (250 g) Härkis-härkäpapuvalmistetta 
1 sipuli 
1 porkkana 
1 rkl öljyä 
2 kananmunaa 
1/2 dl ruokakermaa tai kauramaitoa 
1/2 dl vehnäjauhoja 
2 tl pihvimaustetta(suolaton) 
1 tl suolaa 

Paistamiseen öljyä  

Kuori sipuli ja porkkana. Hienonna sipuli ja raasta porkkana karkeaksi raasteeksi. Kuullota kasviksia öljyssä 
pannulla hetken aikaa. Valuta kasvikset kulhoon Härkiksen kanssa. Lisää kanamunat, neste, vehnäjauhot ja 
mausteet. Sekoita ainekset puuhaarukalla kunnolla vatkaten. Muotoile mureketaikinasta pieniä cocktail-
pyöryköitä ja kypsennä 225 asteisessa uunissa 12 minuuttia.   

Vinkki: Mureketaikinaan nesteeksi käy myös maito, vesi ja kasvisliemi. 

 

Härkis-pizzapalaset 

Taikina 
2 dl vettä 
15 g hiivaa 
1/2 tl suolaa 
5 dl vehnäjauhoja 
2 rkl oliiviöljyä 

Täyte 
5 rkl punaista pestoa 
1 1/2 dl parmesaaniraastetta 
1 pkt (125 g) mozzarellaa 
1 pkt (250 g) Härkistä 
12 kirsikkatomaattia 
rucolasalaattia 

Liota hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää suola, jauhot ja öljy. Alusta taikina tasaiseksi. Anna kohota 
lämpimässä kaksinkertaiseksi. Painele taikina jauhotetulla pöydällä ja kauli pitsapohjaksi. Sipaise päälle 
pestoa, ripottele pinnalle parmesaaniraastetta ja leikkaa mozzarella viipaleiksi. Asettele juustoviipaleet 
leiville Härkiksen ja halkaistujen kirsikkatomaattien kanssa. Paista pizzaa 250 asteisessa uunissa noin 8 
minuuttia tai kunnes pohjat ovat kypsiä ja juusto sulanut kauniisti. Ripottele pinnalle rucolasalaattia. 
Leikkaa pizzasta sopivia annospaloja tarjoiltavaksi. 

  



 

Härkis-riisipiirakka 

Taikina  
250 g voita 
4 1/ 2 dl vehnäjauhoja 
1 tl leivinjauhetta 
1 prk(250 g) maitorahkaa 

Täyte 
1 sipuli 
3 dl kasvislientä 
1 1/ 2 dl puuroriisiä 
1 pkt(250 g) kypsää härkäpapuvalmistetta(Härkis) 
1 tl paprikajauhetta 
3/ 4 tl suolaa ja rouhittua mustapippuria 
1 kananmuna 

Voiteluun 
1 kananmuna 

Nypi rasva, jauhot, leivinjauhe ja suola. Lisää maitorahka. Sekoita tasaiseksi, mutta vältä vaivaamista. 
Painele taikina levyksi ja kääri kelmuun. Nosta jääkaappiin tunniksi. Kuori ja hienonna sipuli. Kiehauta 
kattilassa kasvisliemi. Lisää kattilaan sipulit ja puuroriisi ja peitä kattila kannella. Vähennä lämpöä ja keitä 
hiljalleen noin 15 minuuttia, kunnes riisi on kypsää ja neste on imeytynyt riiseihin. Anna jäähtyä. Sekoita 
Härkis ja mausteet riisiseoksen kanssa. Lisää lopuksi joukkoon kanamuna. Sekoita tasaiseksi. Jaa 
piirakkataikina kahteen osaan. Kauli toisesta palasta noin 22 x 30 cm kokoinen ohut levy ja nosta 
leivinpaperoidulle uunipellille. Levitä piirakkapohjalle täyte. Kauli toinen pala hieman suuremmaksi 
kanneksi ja käännä reunat piirakan alle. Voitele pinta kanamunalla. Koristele halutessasi veitsellä tai 
haarukalla. Paista 200 asteisen uunin keskitasossa noin 40 minuuttia. Anna piirakan jäähtyä ja leikkaa siitä 
sopivia annospaloja. 

 

Aura-granolahyydyke  

 

4 dl kermaa 

3 pussia Aura murennettua  

(tai 2 kokonaista Auraa, jotka murennat itse) 

200 g rahkaa (raejuustokin käy) 

200 g creme fraichea 

11 liivatelehteä 

6 rkl Verso Härkäpapugranola Karpaloa 

0,5 dl sitruunamehua 

http://www.versofood.fi/fi/tuotteet/harkapapu-granola-karpalo


 

Aura-granolahyydyke on runsasproteiininen herkku jälkkäriksi, alkuruokana tai sellaisenaan! 
Leikkaa irtopohjavuoan pohjalle leivinpaperi. Vaahdota kerma ja sekoita siihen lusikalla Aura, rahka, creme 
fraiche, ja Verson karpalogranola. Liuota liivatteet kylmässä vedessä, puserra kuiviksi ja sekoita kuumaan 
sitruunamehuun. Sekoita muihin aineisiin ja kaada irtopohjavuokaan. Hyydytä 5 tuntia tai yön yli. Tarjoa 
viinirypäleiden tai muiden raikkaiden hedelmien kanssa.  
 

Reseptin on tuottanut Inspirations-blogi 

 

 

Porkkana Bliss Balls  

1 dl viikunoita (kuivatttuja tai tuoreita) paloina 
1 dl Verso härkäpapurouheseosta 
1 dl pekaanipähkinöitä 
2 rkl pellavansiemeniä 
1 iso porkkana hienona raasteena 
2 rkl mantelijauhetta 
1 tl kanelia 
1 tl tuoretta inkivääriä hienona raasteena 
0,5 tl vaniljauutetta 
2 rkl kookosöljyä 
0,5 - 1 dl (hasselpähkinä)maitoa 
kookoshiutaleita koristeluun 

Laita viikunat, härkäpapurouheseos, pähkinät, pellavansiemenet ja porkkanat tehosekoittimeen ja sekoita 
tahnaksi. Lisää mantelijauhe, mausteet, kookosöljy ja maito. Muotoile käsin palloiksi ja pyöräytä 
kookoshiutaleissa ja anna jäähtyä jääkaapissa pari tuntia. 

Reseptin on tuottanut Inspirations-blogi 
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