
ÜHE PÄEVA NÄIDISMENÜÜ

Hommikusöök 
Täisterakaerahelbe-
kõrvitsapuder 
mandlilaastude ja marjadega, 
roheline tee
 
▪ 200 g puhastatud kõrvitsat 
▪ 0,5 l vett 
▪ 90 (2 dl) täisterakaerahelbeid 
▪ 1 sl linaseemnejahu (soovi 
korral lisada või kasutada 
selle jahu asemel kaerakliisid, 
tšiiaseemneid) 
▪ soola (kaneeli) 
▪ serveerimiseks mandlilaaste 
ja marju 

Vahepala
Täisterarukkileib küüslaugupesto 
ja tomativiiluga
vt küüslaugupesto retsepti lk 40!

Lõunasöök
Lõhesupp täisteraleivaviiluga
neljale, iga sööja portsjon 300 g

▪ 400 g lõhefileed
▪ 160 g porgandit
▪ 80 g mugulsibulat
▪ 300 g kartulit
▪ 80 g värsket (puhastatud) või 
külmutatud hernest
▪ Extra virgin oliiviõli 
▪ soola, musta jahvatatud 
pipart/sidrunipipart
▪ sidrunimahla
▪ tilli
▪ 0,8 l vett

Maire Vesingi, toitumisterapeut, 
funktsionaalse toitumise 

nõustaja, koka eriala 
vanemõpetaja

Tükelda kõrvits kuubikuteks 
ning pane keema, keeda peaaegu 
pehmeks. Lisa kaerahelbed 
(kaerakliid) ning hauta tasasel 
tulel kaane all, kuni puder on 
valmis. Vajadusel lisa vett. 

Maitsesta soolaga (kaneeliga). 
Kui kasutad linaseemnejahu ja/või 
tšiiaseemneid, siis lisa need kõige 
lõpus valmis pudrule. 
Serveeri mandlilaastude ja 
meelepäraste marjadega.

Puljongi keetmine: Tükelda kala 
keskmise suurusega tükkideks. 
Pane tükid külma vette ning 
kuumuta kiiresti keemiseni. 
Riisu aeg-ajalt vahtu. Maitsesta 
puljongit musta terapipra, soola 
ning loorberilehega (5 min enne 
keetmise lõppu). Keeda nõrgas 
kuumuses umbes 20 minutit. Võta 
kalatükid välja, lase puljongil veidi 
selgineda ja kurna. 
Supi keetmine: Tükelda kalaliha 
supi jaoks parajateks tükkideks 
ning valmista ette köögivili. 

Kuumuta porgandit ja sibulat 
väheses õlis ning tükelda kartul. 
Pärast kurnamist kuumuta 
puljong uuesti keema, maitsesta 
soolaga ning lisa kartul, siis 
õlis kuumutatud porgand ning 
mugulsibul. Kõige lõpus lisa hernes 
ning kalaliha. Maitsesta musta 
jahvatatud pipra, sidrunimahla või 
sidrunipipraga.
Kuumuta uuesti kõik koos 
keemiseni ning keeda paar minutit.
Serveeri kohe koos 
maitserohelisega. 
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Vahepala
Kaerahelbe-kakaoküpsised

▪ 150 g (2 dl) puhastatud 
muskaatkõrvitsat
▪ 90 g (2 dl) 
täisterakaerahelbeid 
▪ 30 g kakaoube (purustada) 
või peenestatud kakaoubade 
tšipse
▪ 40 g (1 dl) mandlilaaste
▪ 2 sl (20 g) põldtudraseemneid 
+ 4 sl vett
▪ 0,5 tl vaniljepastat
▪ 2 sl oliiviõli
▪ 5 sl jakoonijuure siirupit/ 
agaavisiirupit
▪ kaneeli
▪ soola
▪ garneeringuks tumedat 
šokolaadi, kookoshelbeid, 
pähklipuru vms

Õhtusöök
Soe suvikõrvitsa-oasalat
neljale, igaühe portsjon 200 g

▪ 250 g suvikõrvitsat
▪ 230 g punaseid 
konservaedube
▪ 120 g banaani 
▪ 160 g tomatit
▪ 75 g paprikat
▪ 30 g porrut
▪ Extra virgin oliiviõli 
▪ soola
▪ soovi korral maitsestamata 
jogurtit

Pese ja kurna konservoad. Puhasta 
paprika seemnetest, tomatil lõika 
ära varre kinnituskoht, koori banaan 
ning suvikõrvitsal lõika ära otsad.
Tükelda köögiviljad. 

Riivi muskaatkõrvits. Sega 
põldtudraseemned 4 sl veega ning 
jäta paisuma. Püreesta blenderiga 
kakaooad, mandlilaastud ning 
pooled kaerahelbed. Sega 
kõik toorained omavahel, 
vormi ahjuplaadile väikesed 
pätsid ning küpseta 190 kraadi 
juures 15-20 minutit. 
Sulata šokolaad vesivannil, 
kaunista küpsised sulatatud 
šokolaadiga ning mandlilaastude, 
kookoshelveste või pähklipuruga.
Söö korraga 1-2 väikest 
küpsist ja peotäis marju.

Kuumuta õli pannil. Esimesena 
pane kuumale pannile suvikõrvits, 
kuumuta veidi, seejärel lisa 
paprika, siis porru ja tomat.
Kõige lõpus pane pannile banaan. 
Maitsesta soolaga. Sega aeg-ajalt. 

Soovi korral lisa kuumutamise 
lõpus maitsestamata jogurtit. 
Puista üle tilli või murulauguga 
ning serveeri kohe soojalt.

Hilisõhtune vahepala
Vähemagus puuviliFoto ja retsept raamatust „Tervise 

hoidmise toidud. Diabeetiku 
kokaraamat“, foto autor Lauri Kulpsoo
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