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Kasvista kevään pitopöytiin 

 
Kevään tullen kilistellään vapulle ja nostetaan maljoja valmistuneille. Perinteisten liharuokien kaveriksi 
päätyy tänä keväänä myös entistä enemmän kasvisruokia. 
 

 Kasvisten suosio näkyy varmasti kevään juhlapöydissäkin ja kasvisruokalajien määrä tarjoilussa lisääntyy. 
Monet saattavat tarjota pelkästään kasvisruokaa, joka sopii yleensä kaikille vieraille, arvioi ruokatoimittaja 
ja -bloggaaja Tiina Rantanen. Rantaselta ilmestyi hiljattain kasvisruokaan keskittynyt Helppo olla vege -
keittokirja.  
 
Elokuussa 2016 markkinoille tullut Härkis on jo vakiinnuttanut asemansa suomalaisten lautasilla. Runsaasti 
proteiinia ja kuitua sisältävä härkäpapuvalmiste sopii lihan tilalle tai liharuokien täydentäjäksi myös 
juhlapöytiin. 
 

 Härkis® taipuu niin suomalaisiin kuin eksoottisempiin ruokalajeihin. Rentoihin juhlahetkiin kuten vappuna 
voi kokeilla vaikka Härkis®-tortillapizzaa, jossa Härkis® Texmexin ja jalapenojen lisäksi maistuu raikas 
avokadomajoneesi, vinkkaa Tuotanto- ja kehityspäällikkö Elli Laukkala Verso Food Oy:stä.  
 
Klassikot ja eri ruokakulttuurit samaan pöytään 
 
Sukupolvet yhteen keräävissä pidoissa, kuten valmistujaisissa ja ylioppilasjuhlissa, voi tarjota uusia versioita 
vanhoista klassikkoruuista. Yksi esimerkki on Tiina Rantasen kehittämä levypiirakka, jossa liha on korvattu 
Härkis® Originalilla. 
 

 Kasvisruuan ohella klassikot nostavat päätään ruokatrendeinä. Levylihapiirakka muistuttaa minua 70-
luvusta. Myös helppous on trendikästä. Ihmiset haluavat hyvää ja näyttävää ruokaa vähällä vaivalla. 
Ruokahifistelijät ovat sitten asia erikseen, he eivät laske vaivojaan, Rantanen toteaa. 
 
Ajan hengen mukaisessa juhlapöydässä eri kulttuurien ruokia tarjoillaan rinta rinnan. Kasvisruokaa 
kaipaaville sopivat vaikkapa Rantasen kehittämät Härkis®falafelit sekä Härkis® Originalia ja kvinoaa sisältävä 
ruoka-annos. 
 

 Samassa pöydässä voi olla makuja niin Aasiasta kuin Latinalaisesta Amerikasta sulassa sovussa vaikkapa 
Sacher-kakun kanssa. Ruokatrendit myös leviävät nykyisin nopeasti sosiaalisen median ansiosta. Jos jostain 
pöhistään New Yorkissa, se voi näkyä lähes reaaliajassa myös suomalaisissa ruokablogeissa, Rantanen 
pohtii. 
 
Lisätiedot: 
 
Matleena Merta, OSG Viestintä 
+358 (0) 447366060 
matleena.merta@osg.fi 
 
Ohessa muutama reseptiehdotus kevään juhlapöytiin. 

mailto:matleena.merta@osg.fi


Suomalainen kasvuyritys Verso Food kehittää suomalaisesta härkäpavusta uusia elintarvikkeita. Yrityksen 
liikeideana on tarjota kuluttajille ravitsemuksellisesti tasapainoisia, eettisesti ja ympäristöllisesti kestäviä 
kasviproteiinivalmisteita. Sen tuotevalikoimiin kuuluvat härkäpavusta valmistetut granolat, 
härkäpapurouheseos, esikypsennetty luomu härkäpapumurska ja esikypsennetyt kokonaiset härkäpavut. 
Lue lisää www.versofood.fi 
 

Härkis®-tortillapizza 
 
8 annosta 
 
8 vehnätortillaa 
 
1 pkt (250 g) Härkis® Texmex'iä 
1 1/ 2 dl pizzakastiketta 
2 rkl jalapenoviipaleita 
3 dl juustoraastetta 
 
Avokadomajoneesi 
1/ 2 avokado 
1 dl majoneesia 
1 rkl limetinmehua 
 
Pinnalle 
1 1/ 2 avokadoa 
limetinmehua 
 
 
Nosta tortillat leivinpaperoidulle uunipellille. Levitä pinnoille tasaisesti pizzakastiketta, Härkistä® ja 
hienonnettuja jalapenoviipaleita. Ripottele pinnalle juustoraastetta. Paista 225 asteessa 7-10 
minuuttia. Nosta puolikkaan avokadon hedelmäliha korkealaitaiseen kulhoon. Lisää joukkoon 
majoneesi ja limetinmehu. Soseuta sauvasekoittimella tasaiseksi. Pilko loput avokadosta kulhoon 
ja pirskota päälle limetinmehua. Pursota pizzojen pinnalle avokadomajoneesi ja tarjoile 
avokadonpalat lisäkkeenä.  
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Mansikka-granolatrifle 
 
4 annosta 
 
250 g tuoreita mansikoita 
2 dl Verso Härkäpapugranolaa 
½ dl kuorittuja pistaasipähkinöitä 
 
Jogurttimousse 
 
2 dl vispikermaa 
2 rkl sokeria 
2 tl vaniljasokeria 
2 dl turkkilaista jogurttia 
Koristeeksi tuoretta minttua 
 
Perkaa ja pilko mansikat. Sekoita granola ja karkeaksi rouhitut pistaasipähkinät. Valmista 
jogurttimousse. Vaahdota kerma ja mausta sokerilla ja vaniljasokerilla. Lisää jogurtti joukkoon ja 
nostele kevyesti vaahto sekaisin. Jaa tarjoilulaseihin kerroksittain mansikoita, granola-
pähkinäseosta ja jogurttimoussea. Koristele mansikka-granolatrifle tuoreella mintulla. 
 
 

  
       
       
       
       
       
       
       
        
 



Granola-marjapiirakka 

 
noin 20 annosta 
 
150 g voita tai margariinia 
3 ½ dl vehnäjauhoja 
1 ½ dl mantelijauhetta 
2 dl sokeria 
1 tl vaniljasokeria 
2 tl leivinjauhetta 
2 dl Verso härkäpapugranolaa 
1 kananmuna 
1 dl kuohukermaa 
 
Täyte 
 
1 prk (250 g) maitorahkaa 
1 kananmuna 
4 rkl sokeria 
250 g tuoreita pakastemarjoja 
2 rkl perunajauhoja 
 
Sulata rasva kattilassa. Mittaa kuivat aineet kulhoon, paitsi granola ja sekoita joukkoon sulatettu 
rasva. Nosta 1/4 taikinasta toiseen kulhoon ja sekoita joukkoon granola. Nypi murumaiseksi 
seokseksi. Sekoita lopputaikinan joukkoon muna ja kerma. Levitä pehmeä pohjataikina tasaisesti 
halkaisijaltaan 28 cm piirakkavuoan pohjalle. Sekoita rahka, kanamuna ja sokeri keskenään. 
Kierittele marjat ja perunajauhot keskenään ja levitä taikinan päälle. Levitä rahkaseos marjojen 
päälle. Murustele granolataikina piirakan pinnalle. Paista 200-asteisessa uunin alaosassa noin 35 
minuuttia. Anna piirakan jäähtyä kunnolla. 
 
Vinkki: marjapiirakkaan sopivat erinomaisesti kaikki kauden hedelmät ja marjat, kuten omenat ja 
kirsikat.  
 

 
 



Härkistä® ja kvinoaa 
 
munaton / maidoton / gluteeniton 
 
1 pkt (250 g) Härkis®-härkäpapuvalmistetta 
1 rkl seesamiöljyä 
1 valkosipulikynsi 
¼ punaista chiliä 
2 rkl kalakastiketta 
1 rkl ruokokidesokeria 
1 rkl soijakastiketta (gluteenitonta) 
1 limetin raastettu kuori ja mehu 
ripaus suolaa 
 
Lisäksi: 3 dl keitettyä kvinoaa 
punaista chiliä silputtuna 
limettiä lohkoina 
kevätsipulia silputtuna 
tuoretta korianteria silputtuna 
 
1. Kuumenna seesamiöljy pannulla, Lisää Härkis®, hienonnetut valkosipulinkynsi sekä chilipala, 
kalakastike, sokeri ja soijakastike. Mausta vielä limettiraasteella ja –mehulla sekä suolalla. 
2. Tarjoile Härkis®muru kulhosta keitetyn kvinoan ja lisukkeiden kanssa. 
 
Vinkki! Voit tarjoilla mausteisen Härkis®murun lisukkeiden kera myös salaatinlehteen tai 
riisipaperiin kääräistynä ja nauttia rentona sormisyötävänä illanistujaisissa. 
 
Resepti:  
Tiina Rantanen: Helppo olla vege 
Kuva: Viola Minerva Virtamo 
 

 
 



Härkis®falafelit 
 
vegaaninen / gluteeniton 
 
1 pieni sipuli 
1-2 valkosipulinkynttä 
1 pkt (250 g) Härkis®-härkäpapuvalmistetta 
1 dl silputtua lehtipersiljaa tai korianteria 
1-2 rkl sitruunamehua 
1 tl juustokuminaa eli jeeraa 
¾ tl suolaa 
¼ tl chilijauhetta 
1 tl leivinjauhetta 
 
Paistamiseen: öljyä 
 
1. Valmista falafeltaikina. Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Mittaa kaikki ainekset 
monitoimikoneen kulhoon tai tehosekoittimeen ja sekoita tasaiseksi massaksi. Soseutus onnistuu 
myös sauvasekoittimella kulhossa. Taikina on helposti käsiteltävää. 
2. Muotoile massasta kostutetuin käsin pyöryköitä. Annoksesta tulee noin 12-15 pyörykkää tai 8-
10 pihviä. 
3. Paista pyörykät pannulla öljyssä kauniin ruskeiksi. 
4. Tarjoa haluamiesi lisukkeiden, kuten tsatsikin tai hunajaisen minttukastikkeen sekä 
avokadotahnan kanssa. Voit käyttää pyöryköitä myös pitaleipien täytteenä. 
 
Resepti:  
Tiina Rantanen: Helppo olla vege 
Kuva: Viola Minerva Virtamo 
 

 
 
 



Levypiirakka 
 
lakto-ovo-vegetaarinen 
 
Pohja: 
250 g maitorahkaa 
250 g pehmeää voita 
5 dl vehnäjauhoja 
½ tl suolaa 
 
Täyte: 
3 dl keitettyä riisiä (1½ dl keittämätöntä) 
2 kovaksi keitettyä kananmunaa 
2 sipulia 
2 rkl öljyä 
1 pkt (250 g) Härkis®-härkäpapuvalmistetta 
1 tl savustettua paprikajauhetta 
½ tl mustapippuria 
1 tl suolaa 
1 dl silputtua, säilöttyä paprikaa 
 
Voiteluun: 1 kananmuna 
 
Koristeeksi: seesaminsiemeniä 
 
1.  Sekoita rahka-voitaikinan ainekset keskenään. Anna taikinan levätä viileässä noin tunnin ajan. 
2.  Keitä riisi pakkauksen ohjeen mukaan. Keitä kananmunia 8 minuuttia. Pane kananmunat 
kylmään veteen ennen kuorimista. 
3. Silppua kuoritut sipulit ja kuullota ne paistinpannulla öljytilkassa. Lisää joukkoon Härkis® ja 
mausteet. Kypsennä pari minuuttia ja lisää säilötty paprika. Vedä pannu pois liedeltä. 
4.  Hienonna munat ja sekoita munasilppu keitetyn riisin kanssa Härkis®seoksen joukkoon. Tarkista 
maku ja lisää mausteita tarvittaessa. 
5.  Kauli taikina uunipellin kokoiseksi levyksi ja vedä leivinpaperilla pellille. Levitä täyte taikinalevyn 
toiselle puoliskolle ja käännä toinen puolisko kanneksi. Liimaa saumat kiinni vesitilkan avulla 
kostuttaen ja sormin tai haarukalla painellen. 
6.  Pistele taikina haarukalla ja voitele munalla. Ripottele päälle seesaminsiemeniä. Paista 200-
asteisessa uunissa noin 30 minuuttia. 
 



 


