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• Tofusalaatti vihersalaattipedillä (V, G, sis. pähkinää) + 1 FODMAP ANNOS (ilman 
punasipulia) + 2 x pähkinätöntä annosta 
- kurkumatofu: jalotofu, kurkuma, kala namak suola 
- inkiväärimarinoitu punasipuli: punasipuli, inkivääri, vaahterasiirappi, oliiviöljy, 

viinietikka, suola 
- paahdettu bataatti, öljy, suola 
- belugalinssi, suola 
- korianteri 
- vihersalaatti 
- paahdettuja maapähkinöitä  
- pähkinäkastike: maapähkinä, valkosipuli, chili, oliiviöljy, gluteeniton soijakastike, 

viinietikka, inkivääri, agave, misotahna, kookosmaito, vesi 

• Välimeren papukvinoasalaatti (V, G, pähkinätön) + 1 FODMAP ANNOS (ilman kidney 
papuja) 
- sitrusyrttikastike: sitruuna, sitruunan kuori, persilja, minttu, ruohosipuli, oliiviöljy, 

viinietikka, dijonsinappi, ravintohiiva, vesi, vaahterasiirappi, mustapippuri, 
ravintohiiva 

- kidneypapu  
- valkoinen kvinoa, suola 
- kirsikkatomaatti 
- paahdettu misomunakoiso: munakoiso, suola, öljy, misotahna 
- auringonkuivattu tomaatti  
- pinaatti 
- marinoitu tofu: Jalotofu, oliiviöljy, valkosipuli, provencale mausteseos, suola, 

vaahterasiirappi, tomaattipyre 
- paahdettuja siemeniä: auringonkukansiemen, kurpitsansiemen 

https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kikkoman-250-ml-gluteeniton-soijakastike
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yutaka-300g-luomu-misotahna
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yutaka-300g-luomu-misotahna
http://www.apple.com/uk
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/la-bio-idea-200-g-tomaattipyre





• Tilliperunasalaatti (V, G, pähkinätön) + 1 FODMAP ANNOS (ilman parsaa ja 
artisokkaa) 
- paahdettua peruna, suola. öljy 
- parsa, öljy, suola 
- artisokka 
- kapris 
- tillikastike: oliiviöljy, vesi, viinietikka, vaahterasiirappi, agave, sitruuna, suola, 

ravintohiiva, dijonsinappi, tilli, ruohosipuli, valkosipuli 

• Aasialainen nuudelisalaatti (V, G, sis. pähkinää) + 1 FODMAP ANNOS (ilman 
herkkusieniä, varhaiskaalia) + 2 x pähkinätöntä annosta 
- riisinuudeli, suola, seesamölj 
- musta seesamsiemen  
- marinoidut herkksienet, misotahna, öljy, viinietikka, vaahterasiirappi  
- porkkana 
- varhaiskaali 
- kesäkurpitsa 
- suippopaprika 
- korianteri 

- paahdettu cashewpähkinä  
- pähkinäkastike: maapähkinä, valkosipuli, chili, oliiviöljy, chili, gluteeniton 

soijakastike, viinietikka, inkivääri, agave, vaahterasiirappi, misotahna, kookosmaito, 
vesi. 

• Vesimelonisalaatti (V, G, pähkinätön) + 1 FODMAP ANNOS (ilman vesimelonia) 
- jääsalaatti  
- vesimeloni 
- vuonankaali 
- vegaaninen fetajuusto (Violife) 
- minttu 
- chilivinegrette: oliiviöljy, seesamsiemenöljy, seesamsiemen, chili, valkosipuli, 

sitruuna, suola, pippuri, viinietikka, vaahteriasiirappi, agave, ruohosipuli, vesi 

https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuotehaku/tuote/pirkka-parh-artisokansydamet-280180g-ol-6410405275462?haku=artisokka
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/pirkka-kapris-5035g-6410405070654
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yutaka-300g-luomu-misotahna
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yutaka-300g-luomu-misotahna
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yutaka-300g-luomu-misotahna
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/violife-greek-white-230200g-feta-5202390020407





• Siemennäkkäri (V, G, pähkinätön) 
- maissijauho, auringonkukansiemen, seesamsiemen, pellavansiemen, 

kurpitsansiemen, oliiviöljy, sormisuola, vesi 

• Wasabihernehummus (V, G, pähkinätön) 
- herne, wasabi, kikherne, soijamaito, suola, valkosipuli, dijonsinappi, ravintohiiva, 

viinietikka, sitruuna, öljy, mustapippuri, vaahterasiirappi 

• Tahna auringonkuivatuista tomaateistä (V, G, pähkinätön) 
- Aurinkokuivattu tomaatti, punainen linssi, tomaattipyre, valkosipuli, sitruuna, 

oliiviöljy, mustapippuri, provencale mausteseos, viinietikka, ravintohiiiva, 
dijonsinappi 

• Cashewyrttitahna (V, G, sis. pähkinää) 
- Cashewpähkinä, voipapu, kookosöljy, oliiviöljy, valkosipuli, mustapippuri, 

ravintohiiva, sitruuna, dijonsinappi, suola, viinietikka, yrtit (persilja, ruohosipuli), 
vesi 

• Kookoschiapuuro  (V, G) 
- Chiapuuro: chiansiemen, kookosmaito, gluteeniton kauramaito, taateli, 

kookosmanna, vaahterasiirappi, vanilja stevia drops, vesi 
- mangohillo: mango, vadelma 
- granola: gluteeniton kaurahiutale, cashewpähkinä, auringonkukansiemen, 

kookoshiutale, kookosöljy, vaahterasiirappi, kaneli, kardemumma 

• Kookoschiapuuro ( V, G, kauraton) x 2 
- Chiapuuro: chiansiemen, kookosmaito, soijamaito, taateli, kookosmanna, 

vaahterasiirappi, vanilja stevia drops, vesi 
- mangohillo: mango, vadelma 
- koristelu: kookoshiutale, cashewpähkinä 

• Kookoschiapuuro (V, G, pähkinätön) x 2 
- Chiapuuro: chiansiemen, kookosmaito, gluteeniton kauramaito, taateli, 

kookosmanna, vaahterasiirappi, vanilja stevia drops, vesi. 
- mangohillo: mango, vadelma 
- kookoshiutale

https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/fontana-luomu-285-g-aurinkokuivattu-tomaatti
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/la-bio-idea-200-g-tomaattipyre

