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Hei! Täällä Sara. Kiva, että löysit tämän e-kirjan käsiisi.

Olen kehitellyt ja kasannut sinulle tähän kirjaseen 10 raakaa, 
herkullista ja suussasulavaa herkkua, jotka valmistuvat nopeasti ja 
toimivat loistavasti välipaloina ja jälkiruokina. 
	 Löydät alkuun kolme suklaista reseptiä, niitä seuraavat kaksi 
suolaisen makeaa herkkua ja lopulta erilaisia makeita ja mausteisia 
variaatioita.
	 Halusin luoda sinulle nopean ja kevyen koosteen juuri näistä 
raakaheruista siksi, että ne ovat todella nopeita tehdä, koostuvat 
yksinkertaisista raaka-aineista, palvelevat monia ruokavalioita ja 
ovat sellaisinaan hurjan herkullisia.
	
Seuraavaksi kerron sinulle hyvästä raaka-aineiden suhteesta ja 
siitä, miten voit muokata luomiani reseptejä vastaamaan omia 
makutottumuksiasi. 

Kiitos ajastasi! Toivon, että nautit tästä kirjasta. Lisää reseptejä, 
ladattavia materiaaleja ja tietoja projekteistani löydät blogistani:
       		 	

	 	 	 	 	    saraellieisabella.com

KUKA, 
      MITÄ?
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KUINKA?
Hyvä nyrkkisääntö näiden helppojen herkkujen tekemiseen on 
se, että tarvitset vain a) jotain sitkeää ja sitovaa b) jotain, mistä 
saada purutuntumaa ja c) jotain, mikä lisää makua.

Esimerkkinä ensimmäinen resepti, minttu-suklaa: taatelit sitovat 
massan yhteen ja tuovat makeutta ja tekstuuria, mantelit lisäävät 
purutuntumaa ja tasapainottavat makeutta, raakakaakao ja pi-
parminttu tuovat maun ja ripaus merisuolaa vahvistaa sitä.

Itse olen käyttänyt näissä resepteissä sellaista suhdetta, jossa 15 
taatelia kohtaa puoli desiä pähkinää. Näin palloista tulee mehuk-
kaita, makeita ja herkullisia, mutta mikäli haluat tinkiä hieman 
makeudesta, voit lisätä pähkinän määrää aina desiin asti ja se-
koittaa massaan esimerkiksi hieman kookosöljyä, joka myös aut-
taa sitomisessa.

Mikäli taas haluat vielä enemmän makeutta, voit käyttää 
enemmän taatelia ja jähmettää palloja pakasteessa noin tunnin 
ajan, tai vaihtoehtoisesti lisätä massaan kookossokeria.

Käytän itse kokkailuissani poikkeuksetta Foodinin luomulaa-
tuisia ja eettisesti tuotettuja raaka-aineita, joten halusimme yh-
dessä Foodinin kanssa tarjota myös sinulle mahdollisuuden 
kokeilla niitä. 

Koodilla “E-KIRJA” saat siis 10€ alennuksen Foodinin verkko-
kaupasta seuraavalla tilauksellasi, osoitteesta www.foodin.fi.

http://www.foodin.fi
http://www.foodin.fi
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MINTTU-
SUKLAA

0,5 dl manteleita
14 tuoretaatelia 
3 rkl raakakaakaojauhetta
1 tippa eteeristä piparminttuöljyä
ripaus merisuolaa

Poista taateleista kivet ja valmista massa tehokkaassa 
blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin mantelit ja lisätä taatelit sitten 
joukkoon tai

b) murskata ensin mantelit, sitten taatelit, ja sekoittaa massan 
loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti tai säilytä ilmatiiviissä 
rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen käyttöä, 
jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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VANILJA-
SUKLAA

0,5 dl manteleita
14 tuoretaatelia 
1 rkl mulperinmarjoja
1 rkl raakakaakaojauhetta
2 tl vaniljauutejauhetta
ripaus merisuolaa

Poista taateleista kivet ja valmista massa tehokkaassa 
blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin mantelit ja lisätä taatelit sitten 
joukkoon tai

b) murskata ensin mantelit, sitten taatelit, ja sekoittaa massan 
loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti tai säilytä ilmatiiviissä 
rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen käyttöä, 
jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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MOKKA-
SUKLAA

0,5 dl manteleita
14 tuoretaatelia 
1 rkl raakakaakaojauhetta
1 tl jauhettua kahvia
ripaus merisuolaa

Poista taateleista kivet ja valmista massa tehokkaassa 
blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin mantelit ja lisätä taatelit 
sitten joukkoon tai

b) murskata ensin mantelit, sitten taatelit, ja sekoittaa 
massan loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti tai säilytä 
ilmatiiviissä rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen käyttöä, 
jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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SUOLAINEN 
LAKRITSI

0,5 dl cashewpähkinöitä
14 kuivattua taatelia 
1 tl lakristijauhetta
ripaus merisuolaa

Liota taateleita vedessä vähintään kaksi tuntia ja valmista 
massa tehokkaassa blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset 
yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin pähkinät ja lisätä taatelit sitten 
joukkoon tai

b) murskata ensin pähkinät, sitten taatelit, ja sekoittaa massan 
loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti tai säilytä ilmatiiviissä 
rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen käyttöä, 
jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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SUOLAINEN 
LIME

0,5 dl cashewpähkinöitä
14 kuivattua taatelia
tuoreen limen mehua
ripaus merisuolaa

Liota taateleita vedessä vähintään kaksi tuntia ja valmista 
massa tehokkaassa blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset 
yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin pähkinät ja lisätä taatelit sitten 
joukkoon tai

b) murskata ensin pähkinät, sitten taatelit, ja sekoittaa massan 
loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti tai säilytä ilmatiiviissä 
rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen käyttöä, 
jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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KOOKOS-
TAATELI

1 dl kookoshiutaleita + koristeluun
20 kuivattua taatelia
ripaus merisuolaa

Liota taateleita vedessä vähintään kaksi tuntia ja valmista 
massa tehokkaassa blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset 
yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin taatelit ja lisätä kookoksen 
sitten joukkoon, tai

b) murskata ensin blenderissä taatelit ja sekoittaa massan 
loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi, pyöritä kookosöljyssä ja tarjoile heti 
tai säilytä ilmatiiviissä rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen käyttöä, 
jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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VIIKUNA-
PÄHKINÄ

1 dl cashewpähkinöitä
7 suurta kuivattua viikunaa
ripaus merisuolaa

Liota viikunoita vedessä vähintään kaksi tuntia, poista 
taateleista kivet ja valmista massa tehokkaassa blenderissä 
sekoittamalla kaikki ainekset yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin pähkinät ja lisätä taatelit sitten 
joukkoon tai

b) murskata ensin pähkinät, sitten taatelit, ja sekoittaa massan 
loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti tai säilytä ilmatiiviissä 
rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen käyttöä, 
jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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PEKAANI-
KANELI

0,75dl pekaanipähkinöitä
15 tuoretaatelia
2 rkl ceylonin kanelia
ripaus merisuolaa

Poista taateleista kivet ja valmista massa tehokkaassa 
blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin pähkinät ja lisätä taatelit 
sitten joukkoon tai

b) murskata ensin pähkinät, sitten taatelit, ja sekoittaa 
massan loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti, tai säilytä 
ilmatiiviissä rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen 
käyttöä, jottei massa tarttuisi niihin tai blenderin reunoille.
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MUSTIKKA-
TAATELI

0,5 dl cashewpähkinöitä
15 tuoretaatelia
2 tl kuivattuja mustikoita jauheena
ripaus merisuolaa

Poista taateleista kivet ja valmista massa tehokkaassa 
blenderissä sekoittamalla kaikki ainekset yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin pähkinät ja lisätä taatelit 
sitten joukkoon tai

b) murskata ensin pähkinät, sitten taatelit, ja sekoittaa 
massan loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti tai säilytä 
ilmatiiviissä rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen 
käyttöä, jottei massa tarttuisi niihin eikä blenderin reunoille.
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PULLA-
PITKO

0,5 dl cashewpähkinöitä
2 kuivattua viikunaa
5 tuoretaatelia
1,2 rkl ceylonin kanelia
0,25 tl kardemummaa

Liota viikunoita vedessä vähintään kaksi tuntia, poista 
taateleista kivet ja valmista massa tehokkaassa blenderissä 
sekoittamalla kaikki ainekset yhteen.

Mikäli käytössäsi ei ole tehokasta blenderiä, voit myös: 

a) murskata blenderissäsi ensin pähkinät ja lisätä taatelit 
sitten joukkoon tai

b) murskata ensin pähkinät, sitten taatelit, ja sekoittaa 
massan loppuun joko käsin tai sauvasekoittimella.

Muovaile massa palloiksi ja tarjoile heti, tai säilytä 
ilmatiiviissä rasiassa jääkaapissa tai pakastimessa. 

Vinkki: rasvaa blenderisi terät kookosöljyllä ennen 
käyttöä, jolloin massa ei tartu niihin eikä reunoille.
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KIITOS!
Toivon, että pidit lukemastasi ja nautit reseptieni 
valmistamisesta ja lopputuloksesta. 	

Kerron sinulle loppuun vielä hieman itsestäni ja työstäni. 
Olen pääsääntöisesti raaka- ja kasvisruoan parissa 
työskentelevä, kaikesta luovasta ja hyvinvointiaiheisesta 
innostuva yrittäjä.
	 Oikealla näet minut ja työparini Ellin, jonka kanssa 
ideoimme ja valmistamme vegaanista, gluteenitonta ja 
luomulaatuista cateringia esimerkiksi yritystilaisuuksiin, 
juhliin, presseihin ja seminaareihin asiakkaidemme toiveiden 
ja ajatusten pohjalta.
	 Konseptimme “Saran Ja Ellin Brunssin” kehitimme 
vuosi sitten kalliolaiseen galleria-kahvilaan, jota sittemmin 
pidimme myös omassa pop up -raakaruokakahvilassani 
Halossa.
	 Ohella kirjoitan itsenäistä blogiani, jossa keskityn muun 
muassa kasvis- ja raakaruokaan, helsinkiläisiin kahviloihin ja 
ravintoloihin, luonnollisiin ja eettisempiin tuotteisiin, sekä 
omiin ajatuksiini ja tuntemuksiini tätä elämäksi kutsuttua 
seikkailua kohtaan.

Mikäli jokin näistä kiinnostaa sinua lisää, voit vierailla 
verkkosivuillani tai ottaa minuun yhteyttä meilitse.

Kiitos vielä ajastasi,
Sara
sara[at]saraellieisabella.com     saraellieisabella.com


