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5 VilLIÄ RESEPTIä

TEHDÄÄN
ARJESTA
HYVÄÄ!

Lapin superkasveissa on villiä voimaa, sillä
keskiyön aurinko ja arktiset olosuhteet
vahvistavat niitä ainutlaatuisilla tehoaineilla.
Arctic Warriors valjastaa luonnon huiman
potentiaalin helposti nautittaviksi tuotteiksi.
Kokosimme tämän reseptikirjasen, koska
haluamme tuoda Lapin luonnon hyvinvointia
edistävät vaikutukset suomalaiseen
ruokapöytään. Kokeile vinkkejämme ja
sovella reseptejä makusi mukaan!
Kaikki tuotteemme on valmistettu puhtaasti
lappilaisista raaka-aineista.
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MAHTI-MUSTIKKAGRANOLA JA JOGURTTIKULHO
Granola:
• 7 ½ dl (gluteenittomia) kaurahiutaleita
• 1 ½ dl hasselpähkinöitä
• 1 ½ dl auringonkukansiemeniä
• ½ dl kookosöljyä
• ½ dl hunajaa
• ½ dl MAHTI väinönputki-yrttieliksiiriä
• Ripaus vaniljajauhetta
• Ripaus suolaa
• 3 dl mustikoita
• 1 luomusitruunan raastettu kuori
Kulho:
• Maustamatonta jogurttia
• Mahti-mustikkagranolaa
• Marjoja
• Koristeeksi syötäviä kukkia

MAHTI
Väinönputki-yrttieliksiiri
Lisää vastustuskykyä!

Sekoita keskenään kaurahiutaleet, rouhitut hasselpähkinät
ja auringonkukansiemenet. Mittaa kookosöljy ja hunaja
pieneen kattilaan ja kuumenna varovasti, kunnes seos on
sulaa.
Sekoita seos kuiviin aineisiin ja lisää joukkoon Mahti sekä
ripaukset vaniljaa ja suolaa. Lisää myös mustikat varovasti.
Levitä granola leivinpaperin päälle uunipellille ja paista 175
asteessa 45 minuuttia, sekoita vartin välein. Anna jäähtyä.
Mittaa kulhoon sopiva määrä jogurttia ja lusikoi päälle granolaa. Koristele annos marjoilla ja halutessasi myös syötävillä
kukilla. Viimeistele jogurttikulho lorauksella hunajaa.

Vinkki! Mustikoiden sijaan
voit käyttää
vaikka puolukoita tai
muita lempimarjojasi.

NEKTARIINI-SINNI-TOAST
Kahdelle:
• 2 siivua (gluteenitonta) paahtoleipää
• 2 rkl mantelivoita
• 1 nektariini
• Kookoslastuja
• 1 rkl SINNI ruusujuuri-yrttieliksiiriä

Paahda leivät. Voitele ne mantelivoilla. Halkaise
nektariini, poista siitä kivi ja viipaloi hedelmä.
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Levitä hedelmäviipaleet leipien päälle. Viimeistele toastit kookoslastuilla ja lorauksella Sinniä.

SINNI
Ruusujuuri-yrttieliksiiri
Lisää suorituskykyä!

Vinkki! Manteliv
oin sijaan voit ko
keilla
myös maapähkin
ä- tai cashew vo
ita.

KUUSENKERKKÄLATTE
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Kahdelle:
• 5 dl mantelimaitoa
• 2 tl KERKKÄ kuusenkerkkäjauhetta
• 3 tl hunajaa
• Ripaus vaniljajauhetta

Kuumenna mantelimaito höyryäväksi. Sekoita
tilkka maitoa kuusenkerkkäjauheeseen. Kaada
loput maidosta tehosekoittimeen ja lisää kuusenkerkkäseos ja hunaja.
Sekoita vaahtoavaksi. Kaada kuppeihin ja viimeistele juomat ripauksella vaniljajauhetta.

KERKKÄ
Kuusenkerkkäjauhe
Antaa keholle ruostesuojaa!

Vin

kki! Mantelimaidon
sijaan voit
käyttää kauratai luomutäysma
itoa.

PUHTI-KAURAPANNARIT JA KUUSENKERKKÄ-BANAANIJÄTSKI

TEKKEE
HERKKÄÄ

Lisää vastustuskykyä!
MAHTI väinönputki-yrttieliksiiri.
nen välipala!
eelli
Terv
ti.
PUHTI hunaja-yrttishot
a keholle ruostesuojaa!
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Pannukakut (15-20 kpl):
• 3 ½ dl (gluteenittomia) kaurajauhoja
• 2 tl leivinjauhetta
• ¼ tl suolaa
• 1 PUHTI hunaja-yrttishotti
• 3 ½ dl mantelimaitoa tai esim. luomu täysmaitoa
• 2 kananmunaa
• 3 rkl sulatettua kookosöljyä tai voita
• Paistamiseen kookosöljyä tai voita

Kuusenkerkkä-banaanijätski:
• 2 banaania paloiteltuna ja pakastettuna
• 1 rkl KERKKÄ kuusenkerkkäjauhetta
• ½ raastettu sitruunankuori
• ½ tl vaniljajauhetta

Sekoita kuivat aineet keskenään. Lisää jauhoseoksen joukkoon Puhti, maito, munat ja rasva.
Sekoita huolella.

Tarjoile pannukakut kuusenkerkkä-banaanijätskin kanssa.
Viimeistele annos lorauksella MAHTI väinönputki-yrttieliksiiriä.

Anna taikinan turvota noin 15-30 minuuttia.
Paista pannukakuiksi kookosöljyssä tai voissa.

Mittaa pakastetut banaanit ja muut aineet tehosekoittimeen. Sekoita pehmeäksi jäätelöksi. Jos jätski ehtii sulaa
liikaa valmistettaessa, laita hetkeksi takaisin pakastimeen.

Vin

kki: Jos haluat hennon vih
reitä
pannukakkuja , lisää
taikinaan 1 rkl KERK
KÄ
kuusenkerkkäjauhe
tta.

MANSIKKAINEN PUHTI-SMOOTHIE
Kahdelle:
• 2 kourallista mansikoita
• 2 banaania
• 2 dl kookosmaitoa
• 1 dl kaurajauhoja tai -hiutaleita
• 2 kpl PUHTI hunaja-yrttishotteja
• ½ tl vaniljajauhetta
• Koristeeksi mansikoita, kiiviviipaleita,
kookoshiutaleita, nokkosensiemeniä,
nonparelleja tai muuta oman maun mukaan
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Leikkaa mansikoista kannat pois (voit käyttää
myös pakastemansikoita). Kuori banaanit.

PUHTI
Hunaja-yrttishotti
Terveellinen välipala!

Mittaa kaikki ainekset tehosekoittimeen ja
sekoita sileäksi smoothieksi. Jaa laseihin ja
koristele.

V

inkki! Kookosmaido
n sijaan voit kä
vaikka kaura-, ma
yttää
nteli- tai luomu
täysmaitoa.

VILLEIMMÄT
YRTIT
TULEVAT
POHJOISESTA

Arctic Warriors on intohimoinen tiimi, jonka
mielestä kaikkien tulee saada nauttia Lapin
alkuperäisten yrttien ja kasvien supervoimista.
Toimimme Narkauksen kylällä Rovaniemellä,
luonnon antimien äärellä. Kasvi- ja
yrttituntemuksemme perustuu tutkimustietoon,
mutta kutsumus tulee verenperintönä:
tuotepäällikkö Katja Misikangas polveutuu
tunnetusta kansanparantajasuvusta.
Parannamme maailmaa upottamalla kädet
multaan. Kaikki tuotteidemme raaka-aineet
tulevat lappilaisilta pienviljelijöiltä ja villiyrttien
kerääjiltä – näin autamme myös pitämään
Lapin kylät elävinä.
Tehdään yhdessä hyvää!

ARCTIC
WARRIORS
Arctic Warriors Oy
97675 Narkaus
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www.arcticwarriors.fi
info@arcticwarriors.fi

