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Suomen maaperällä kauraa on viljelty jo 
1200-luvulla. Kauraa viljellään Suomes-
sa nykyään noin 370 000 hehtaarilla. 
Suomea pidetään kauramaana, sillä 
tuotamme 13 prosenttia EU:n kaurasta. 
Suomessa ruoan raaka-aineena käyte-
tystä viljasta kauran osuus on noin 16 
prosenttia.

kAurAA viljellään pohjoisessA

Kaura on helppo tunnistaa. Kauran 
muista viljoista poikkeavaa kukintoa 
sanotaan röyhyksi. Kaura on muita 
viljoja vaatimattomampi sekä maaperän 
happamuuden että ravinteiden suhteen. 
Se sinnittelee alhaisessa lämpötilassa 
ja kestää runsaatkin sadekuurot. Tämän 
vuoksi sitä viljellään ympäri Suomea.
 Muualla maailmassa kauraa viljellään 
ilmastoltaan samantyyppisillä alueilla 
kuin Suomi. Näitä ovat Pohjois-Amerikan 
suurten järvien seutu ja Keski- ja Pohjois-
Eurooppa. Kauraa voidaan viljellä hyvin-
kin pohjoisessa, kuten Islannissa. Eniten 
kauraa tuotetaan Venäjällä.

kAurA pitää ilmAston virkeänä

Väestönkasvu ja elintason nousu lisäävät 
ruoan kysyntää. Suosimalla kasvipainot-
teista ruokavaliota säästät luonnonvaro-
ja, sillä kasvipohjaisten elintarvikkeiden 
tuotanto kuluttaa vähemmän vettä ja 
energiaa. Valitsemalla lähellä tuotetun 
kauratuotteen säästät luontoa.
 Kaura on myös ympäristöystävällinen 
viljelykasvi. Kaurasta saadaan hyvä sato 
pienillä lannoitus- ja torjuntapanoksilla. 
Kaura sitoo tehokkaasti typpeä pelloilta, 
jolloin typen huuhtoutuminen vesistöi-
hin vähenee. Näin vesistöjen tila paranee 
ja rehevöityminen hidastuu. 
 Suomessa viljeltävästä kaurasta luo-
mukauran osuus on noin neljä prosent-
tia. Suomessa viljellään yli puolet koko 
maailman luomukaurasta. Kaura sopii 
erinomaisesti luomuviljelyyn, sillä se 
tuottaa Suomen olosuhteissa erinomais-
ta satoa eikä ole altis tuholaisille ja 
kasvitaudeille.
 

pohjoisen superruokAA
Kaura on rehtiä ja reilua ruokaa. Kauran jyviin on 
tallentunut maan alkuvoima, auringon energia, 
kesäöiden taika ja pohjoisen luonnon puhtaus.

28%
kauran osuus viljan-
tuotannosta suomessa 

30%
viennin osuus 
suomen kaurasadosta 

13%
suomen osuus eu:n 
kaurantuotannosta

7%
kaurasadosta elin-
tarvikkeiksi suomessa

4%
luomun osuus suomessa 
viljellystä kaurasta



kAurAllA jAksAA kAikenlAistA
Kaura tasoittaa verensokerin vuoristorataa, auttaa 
kolesterolin hallinnassa ja edistää ruuansulatusta. 

Kaura on varsinaista voimaviljaa.

Kaura täynnä hyvää energiaa, kuituja, 
proteiinia ja rasvoja. Kaura sisältää 
liukoista beetaglukaanikuitua, joka on 
todettu terveyttä edistäväksi ihmeai-
neeksi. Euroopan komissio on hyväksynyt 
kauralle terveysväittämät, jotka liittyvät 
verensokeritasapainon sekä veren kole-
sterolipitoisuuden hallintaan ja vatsan 
hyvinvointiin.
 

verensokerin vuoristorAtA 
hAllintAAn
 
Nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja sisäl-
täviä ruokia syötäessä veren sokeripitoi-
suus nousee ja laskee nopeasti, mistä voi 
seurata nälkää ja väsymystä. Nopeasti 
imeytyviä hiilihydraatteja on esimerkiksi 
vaaleissa vähäkuituisissa leivissä sekä 
paljon sokeria sisältävissä tuotteissa. 
Hitaasti imeytyvät hiilihydraatit, kuten 
kauran beetaglukaanikuitu tai muut vil-
jan kuidut, auttavat pitämään verensoke-
rin tasaisena ja kylläisyyden tunne säilyy 
pidempään. 

kolesteroli kuriin
 
Säännöllinen beetaglukaanin saanti 
edesauttaa normaalin veren kolesteroli-
tason ylläpitämisessä ja sen hallinnassa. 
Korkea haitallisen kolesterolin määrä voi 
lisätä sydän- ja verisuonitautiriskiä sekä 
verenkiertohäiriöitä aivoissa ja raajoissa.
 

vAtsAlle kuitupitoinen kumppAni
 
Kauran kuidut imevät vettä ja lisäävät 
kylläisyyden tunnetta. Ravintokuidut 
eivät imeydy elimistöön, joten kuidut 
eivät lihota.  Iso osa kauran kuidusta on 
liukoista beetaglukaanikuitua. Kauran 
liukenemattomat kuidut edesauttavat 
vatsan toimintaa.  Suositeltava kuidun 
saanti on 25–35 grammaa vuorokaudes-
sa. Kuidun mukana tulevat suoja-aineet, 
kuten vitamiinit, kivennäisaineet ja 
antioksidantit, tukevat suoliston ja koko 
kehon hyvinvointia. 



kAurA 
hYvää monillA tAvoillA

kAurAllA
jAksAA kAikenlAistA

 Aivot
+ Tasainen verensokeri auttaa 
 aivoja toimimaan virkeästi

 sYDän jA verenkierto
+ Auttaa hallitsemaan
 veren normaalia 
 kolesterolitasoa
+ Voi auttaa alentamaan 
 sydän- ja verisuoni-
 tautien riskiä

 iho
+ Kauran kivennäis-
 aineet, kuten 
 sinkki, auttavat 
 pitämään ihon, 
 kynnet ja hiukset 
 kunnossa

 hAimA
+ Auttaa 
 tasapainottamaan 
 verensokeria
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 vAtsA
+  Lisää kylläisyyden 
 tunnetta
 
 ohutsuoli
+ Kauran kuidut 
 auttavat 
 painonhallinnassa
+ Kauran kuituihin 
 kiinnittyy vitamiineja,  
 kivennäisaineita, 
 kasviestrogeeneja,  
 steroleita ja 
 antioksidantteja, 
 jotka tukevat suoliston 
 ja koko kehon 
 hyvinvointia.
+ Gluteeniton kaura 
 sopii myös 
 keliaakikoille

 pAksusuoli
+ Edistää vatsan 
 toimintaa 

6

7

5

  

  

  

  

verensokeri 
= glukoosipitoisuus

normAAlitAso

nopeAsti
imeYtYvät 
hiilihYDrAAtit
esim. vaalea leipä 
tai sokeri

+ Kaura auttaa tasaamaan aterian 
 jälkeistä sokeritasapainoa 
+ Kuitupitoiset ruoat vähentävät 
 ylimääräisten makupalojen syöntiä
+ Kuidut auttavat 
 painonhallinnassa

- Nopeasti imeytyvät hiilihydraatit   
 aiheuttavat verensokerin heittelehtimistä
- Verensokerin heittelehtiminen   
 aiheuttaa väsymystä
- Lisääntynyt riski sairastua 
 kakkostyypin diabetekseen

AteriA 1h 2h 3h AikA

hitAAsti 
imeYtYvät 
hiilihYDrAAtit 
esim. kauran kuitu

+

-

Kaura auttaa tasaamaan aterian jälkeistä verensokeritasapainoa. 
Terveysvaikutus toteutuu, kun aterialla saa neljä grammaa beetaglukaania 
30 grammaa aterian hiilihydraatteja kohden. (EU:n hyväksymä terveysväittämä)

4 5

6

7



Kolesteriarvot ovat koholla noin kahdella 
miljoonalla suomalaisella. Työikäisistä 
jopa 85 prosentilla arvioidaan haitalli-
sen LDL-kolesterolin olevan suosituksia 
korkeampi. 

hAitAllisen kolesterolin (lDl) 
kertYminen verisuoniin:

Beetaglukaani on liukoinen 
ravintokuitu, joka auttaa 
hallitsemaan veren LDL-kole-
steroliarvoja muodostamalla 
suolistossa veden kanssa 

geelin, joka estää kolesterolia imeyty-
mästä elimistöön. Kauran sisältämä kuitu 
on pääosin beetaglukaania.

Säännöllinen beetaglukaanin saanti 
edesauttaa normaalin veren koleste-
rolitason ylläpitämisessä ja auttaa 
hallitsemaan kolesterolia. Terveysvai-
kutus toteutuu, kun 3 g beetaglukaania 
nautitaan päivittäin (EU:n hyväksymä 
terveysväittämä).

kAurA
AuttAA kolesterolin 
hAllinnAssA

kAurA
tekee hYvää vAtsAlle

Toimiva ruoansulatus on ter-
veyden perusta. Kauran kuidut 
lisäävät kylläisyyttä ja edesautta-
vat vatsan toimintaa. 

Kuitu auttaa painonhallinnassa, 
koska ravintokuidut eivät imeydy 
elimistössä.

Kuidun mukana tulevat suoja-
aineet, kuten vitamiinit, kiven-
näisaineet ja antioksidantit, 
tukevat suoliston ja koko kehon 
hyvinvointia.

Saat kuituja syömällä monipuo-
lisesti viljatuotteita, kasviksia, 
hedelmiä, marjoja ja pähkinöitä.

Kuitupitoiset kauratuotteet edistävät 
vatsan toimintaa. Kauran kuitu lisää 
suolistossa kulkevan massan määrää ja 
edistää vatsan toimintaa. (EU:n hyväksy-
mä terveysväittämä).

kolesteroli-
hiukkasia 

kolesteroli kerääntyy 
verisuonten seinämiin

verisuonet 
ahtautuvat 

25-35g3g

kuituABeetAglukAAniA päivässä

päivittäinen 
kuiDuntArve

kolesterolin 
hAllintAAn tulee sAADA

kAurAtuotteet ovAt 
hYvä kuiDun lähDe:

esimerkkejä hYvistä
BeetAglukAAnin lähteistä: 

50% 
1,5 dl kauraleseitä 
esim. smoothieen 
sekoitettuna

50% 
kaurapuuro, 
1dl kaurahiutaleita

20% 
2 dl keitettyjä 
kaurasuurimoita 
ruoan lisäkkeenä 

100% 
kaurahiutalelesepuuro, 
1dl lesehiutaleseosta

20% 
kaksi viipaletta  
100 % kauraleipää

100% 
0,5 dl kauraleseitä  
esim. jogurtin kanssa

10% 
lautasellinen  
kaurapuuroa

33% 
2 viipaletta 
100 % kauraleipää

25% 
125 g:n pikari hapatet-
tua kauravälipalaa



kaurasuurimot

kaurajuomakaurapasta

kaurahiutaleet kauraleseet

kauravälipala

kaurajauhot

kauraleipä

kAurAstA on moneksi
Reippaat kauralähetit toimittavat luonnon ihmejyvät helposti 

hyödynnettävässä muodossa. Tuttujen kauratuotteiden 
rinnalle on kehitetty paljon erilaisia tuotevaihtoehtoja.

Kauratuotteiden valikoima monipuolis-
tuu jatkuvasti. Tutut kauratuotteet kuten 
leseet, hiutaleet, leivät ja keksit ovat 
saaneet rinnalleen uuden kauratuote- 
sukupolven – kauramaidot ja -kermat, 
kauravanukkaat ja erilaiset kauravälipalat.
 Lisäksi saatavilla on esimerkiksi kaura-
jäätelöä ja fermentoituja eli käymisen 
avulla valmistettuja kauravalmisteita, 
jotka ovat pohjoismaisia innovaatioita. 
Kaurasta on kehitetty uutuustuotteita 
myös ruoanvalmistukseen, kuten ruokak-
ermaa vastaava kaurapohjainen tuote.
Markkinoilla on hiutaleita eri tarkoituk-

siin ja joka makuun: esikypsytettyjä 
tai pidempään haudutettavia kulut-
tajan toiveiden mukaan. Kiireinen voi 
valita mikropuuron. Kauratuotteiden 
käytettävyyttä on myös parannettu. 
Valmistajat ovat panostaneet tuotteiden 
makuun, rakenteeseen, ravintosisältöön, 
pakkaustapoihin ja valmistusaikaan.
 Keliaakikon on turvallista käyttää 
gluteenittomia kauratuotteita, joiden 
puhtaus on varmistettu pellolta valmiiksi 
tuotteiksi asti. Katso lista gluteenittomista 
kauratuotteista Keliakialiiton sivuilta 
www.keliakialiitto.fi.



helppoA jA herkullistA
Loihdi reseptiemme avulla helposti ja nopeasti lumoavia 
herkkuja kiireisenäkin päivänä. Kauran voimalla jaksaa 

touhuta kaikenlaista mukavaa aamusta iltaan.

Pehmeän makuinen ja edullinen kaura 
pitää nälän loitolla pitkään. Kaura on 
todistetusti ravintosisällöltään ainutlaa-
tuisen rikas ja monipuolinen. Kaura sopii 
terveelliseksi aamupalaksi, nopeaksi 
välipalaksi, maukkaaksi pääruoaksi ja 
gourmet-illallisen raaka-aineeksi. Mie-
don maun ansiosta kauraa voi yhdistellä 
monipuolisesti muihin ruoka-aineisiin. 
Tuloksena on uusia makuelämyksiä. 
 Kaurasta saat nopeasti lisäkeruoan, 
tai sitä voi ripauttaa taikinan joukkoon. 
Leipätaikinaan voi sekoittaa annoksen 
kaurajauhoa tai kokonaisia kauranjyviä; 
muffineissakin kaurahiutaleet antavat 
rakennetta ja makua. 
 Kauraleseet ovat kauran terveellisin-
tä osaa, sillä ne on valmistettu kauran 
uloimmista kuorikerroksista. Leseellä 

saat makua ja terveellisyyttä esimerkiksi 
puuroihin, leivonnaisiin ja jälkiruokiin. 
Ne ovat hyviä myös sellaisenaan viilin, jo-
gurtin tai kiisselin kanssa. Syömällä puoli 
desilitraa lesettä päivässä saat kaikki 
kauran terveyshyödyt.
 Kauravälipalat valmistuvat nopeasti. 
Voit sekoittaa kaurahiutaleita jogurtin 
joukkoon, antaa pehmentyä ja kylmä 
kaurahyve on valmista. 
 Kaura tukee muiden raaka-aineiden 
makua, mutta ei peitä niitä. Kaura nostaa 
kalan tai kasvisten puhtaita makuja 
esille. Kaurasta voi valmistaa vaikkapa 
uudistetun, hyvän olon Fish & Chips-ate-
rian leivittämällä silakkapihvit kaurahiu-
taleilla tai -leseillä.
 Vain mielikuvitus on rajana kaurasta 
kokatessa!

+ + =



energisoivA 
mYsli

Ainekset:
3 rkl  hunajaa
1 dl  rypsiöljyä 
10 dl  kaurahiutaleita
1 dl  rouhittuja hasselpähkinöitä 
1 dl  saksanpähkinöitä
2 dl  kuorittuja auringonkukansiemeniä
2 dl  valmista kuivattua 
 pähkinä-hedelmäsekoitusta
1 dl  kurpitsansiemeniä
1 dl  valmista paahdettua ja rouhittua   
 pellava + puolukka -tuotetta
3 dl  rusinoita

vAlmistus:
1. Sekoita kaurahiutaleet, 
 siemenet ja pähkinät keskenään. 
2. Kiehauta öljy ja hunaja kattilassa, 

nosta lämmöltä ja kaada 
 kaura- siemen-pähkinäseos 
 sekaan ja kääntele hyvin. 
3. Kaada seos pellille ja nosta 
 uunin keskiosaan paistumaan 
 175 ºC asteeseen 10–15 minuutiksi. 
4. Kääntele mysliä välillä, 
 jotta se ei paistu liikaa.
5. Kun mysli on kuivahkoa ja rapeaa, 

nosta se pois uunista ja sekoita 
 hedelmät, rusinat ja pähkinä- 
 hedemäsekoitus myslin joukkoon.

10 AnnostA40min.

onnellisen 
omenA-kAurApAistos

Ainekset:
6  omenaa paloiteltuina 
2 tl  kanelia 
½ dl  fariinisokeria 

kAurAkuorrute:
100 g  margariinia
1 dl  sokeria
3 dl  kaurahiutaleita
1 tl  vaniljasokeria 

vAniljAkAstike: 
3 dl  kaurajuomaa
1 dl  sokeria
1 rkl  maissitärkkelystä
1 tl  vaniljasokeria

vAlmistus: 
1. Laita paloitellut omenat uunivuokaan. 

Ripottele pinnalle kaneli ja fariiniso-
keri. 

2. Sekoita margariini, sokeri, kaura-
hiutaleet ja vaniljasokeri tasaiseksi 
seokseksi ja murenna omenapalojen 
päälle. 

3. Paista paistosta 225 ºC asteessa uunin 
keskitasolla, kunnes sen pinta saa 
hieman väriä.

4. Valmista vaniljakastike: mittaa kaura-
juoma, sokeri ja maissitärkkelys katti-
laan, kuumenna kiehuvaksi koko ajan 
sekoittaen. Nosta kastike lämmöltä, 
lisää vaniljasokeri ja jäähdytä.

5. Tarjoa omena-kaurapaistos kylmän 
vaniljakastikkeen kanssa.

4 AnnostA50min.



mAkoisAt tomAAtti-
poro-muffinsit 

hurmAAvA kirjolohi-
pArsApiirAkkA 

Ainekset:
3 dl  gluteenitonta jauhoseosta
1 tl  psyllium-jauhetta
1 dl  kaurahiutaleita 
1 tl  suolaa
100 g  margariinia
½ dl  kaurajuomaa

täYte:
300 g  kylmäsavustettua lohta 
1  parsakaalin kukinto
½  purjon vihreää vartta
½ dl  hienonnettua tilliä
1,5 dl  kaura-kasvirasvavalmistetta (15%) 
1  kananmuna
1 dl  juustoraastetta
 mustapippuria

vAlmistus:
1. Kuumenna uuni 180 ºC asteeseen. 
2. Voitele halkaisijaltaan n. 23 cm 
 matalareunainen pyöreä 
 piirakkavuoka. Hienonna tilli.
3. Sekoita kuivat aineet ja nypi rasva 

joukkoon. Lisää kaurajuoma ja sekoita 
taikinaksi. Painele taikina piirakka-
vuoan pohjalle.

4. Leikkaa parsakaalin kukinto irti kan-
nasta, irrota kukinnot peukalonpään 
kokoisiksi paloiksi.  Ryöppää kukinnot 
kiehuvassa vedessä, jäähdytä nopeasti 
kylmällä vedellä ja kuivaa talouspape-
rilla. Kuullota purjorenkaita pannulla 
rasvassa hetki.

5. Asettele lohiviipaleet ja purjo taikinan 
päälle tasaisesti. Asettele samoin 
kaalinkukinnot taikinan päälle. Riko 
muna kulhoon ja lisää kaura-kasviras-
vasekoite (15%),  tilli, juustoraaste ja 
mustapippuri.

Ainekset:
8  kirsikkatomaattia
100 g  (1 pkt) kylmäsavuporoviipaleita
1 rkl  leikattua tuoretta rosmariinia

tAikinA:
2   kananmunaa
1 dl  juoksevaa margariinia
1 dl  hapatettua kauravälipalaa 
  (naturell)
1,5 dl  viljaisia sämpyläjauhoja
1,5 dl  kaurajauhoja
1 tl  psyllium-jauhetta
1 dl  kaurahiutaleita
2 tl  leivinjauhetta
½ tl  suolaa
1½ dl juustoraastetta

lisäksi:
8  muffinivuokaa

vAlmistus: 
1. Halkaise tai lohko kirsikkatomaatit. 

Leikkaa poro pieniksi kuutioiksi ja 
hienonna rosmariini.

2. Vatkaa munien rakenne rikki. Lisää 
joukkoon rasva ja hapatettu kaura-
välipala (naturell). Sekoita jauhot, 
kaurahiutaleet, leivinjauhe, psyllium-
jauhe, hienonnettu rosmariini ja suola 
keskenään. Lisää jauhoseos, kuutioitu 
poro ja juustoraaste taikinaan.

3. Lusikoi taikina muffinivuokiin. 
Asettele pinnalle kirsikkatomaatit ja 
ripottele loput rosmariinista.

4. Paista 200 ºC asteessa 15-20 min.

4-6 AnnostA100min.8 muffinssiA55min.

6. Kaada munamassa tasaisesti täytteen 
päälle ja paista 180 ºC asteessa, 
kunnes munamassa on hyytynyt ja 
piirakka on kypsä. 



muhkeAt 
kAurAsämpYlät

vinkeä kAurA-
vAniljAmousse

Ainekset:
4 dl  maustamatonta tuorejuustoa   
 (esim. mascarpone)
3 dl  vaniljanmakuista hapatettua 
 kauravälipalaa
1 tl  raastettua sitruunankuorta
2 dl  kermavaahtoa
2 dl  kauraleseitä

pinnAlle:
marjoja
marjakastiketta

vAlmistus: 
1. Vatkaa kerma vaahdoksi. 
2. Sekoita vaniljanmakuinen hapatettu 
 kauravälipala ja raastettu sitruunan-

kuori tuorejuustoon.
3. Sekoita kermavaahto massaan 
 kevyesti nostellen ja lisää kauraleseet.
4. Anna vetäytyä jääkaapissa puoli 
 tuntia ennen tarjoilua. 
5. Lisää tarvittaessa kermavaahtoa, 
 jos mousse on muodostunut liian 

tiiviiksi vetäytyessään.
6. Annostele maljoihin, 
 koristele tuoreilla marjoilla ja 
 marjakastikkeella.

Ainekset:
½ l  kädenlämpöistä vettä
50g  pala tuorehiivaa
1 tl  suolaa
1 dl  leipäsiirappia
5 dl  viljaisia sämpyläjauhoja
3 dl  kauraleseitä
3 dl  kaurahiutaleita

pinnAlle:
kaurahiutaleita sekä valmista paahdettua 
ja rouhittua pellava + puolukka -seosta

vAlmistus: 
1. Murenna hiiva kulhoon, lisää suola 

ja leipäsiirappi. Mittaa vesi päälle ja 
sekoita.

2. Vaivaa sämpyläjauhot sekaan 
tasaiseksi löysäksi taikinaksi. Peitä 
kannella tai liinalla ja nostata taikina.

3. Sekoita joukkoon leseet ja kaura-
hiutaleet, vaivaa tasaiseksi. Kaada 
taikina leivinpaperin päälle uunipel-
lille. Muotoile taikinasta suorakaiteen 
muotoinen levy. Leikkaa taikinaan 
viillot ja peitä liinalla. Anna nousta ja 
voitele pinta vedellä. Ripottele pin-
nalle kaurahiutaleita ja paahdettua ja 
rouhittua pellava + puolukka -seosta.

4. Paista 180 ºC asteessa n. 20 minuuttia 
ja nauti herkullisista sämpylöistä.

4 AnnostA20min.20 sämpYlää85min.



suloinen 
piimäpiirAkkA

sAtumAinen 
suurimosAlAAtti 

Ainekset:
2 ½ dl  kaurasuurimoita
4 dl  vettä
1 tl  suolaa
2,5 dl  kurpitsasalaattia
1  iso punasipuli
2 rkl  hienonnettua tuoretta timjamia
1 dl hienonnettua kirveliä
1 dl  hienonnettua persiljaa
 suolaa, mustapippuria myllystä
 salaattisekoitusta
250 g  raejuustoa
 
vAlmistus:
1. Keitä suurimot kypsiksi, kaada 

siivilään ja jäähdytä kylmällä vedellä. 
Valuta kuivaksi.

2. Kuori ja kuutioi sipuli pieniksi 
kuutioiksi. Kuutioi maustekurkut 
pieniksi kuutioiksi.

3. Hienonna yrtit. Sekoita kaikki 
ainekset keskenään, mausta suolalla 
ja pippurilla.

4. Nosta salaattisekoitusta lautasen 
pohjalle ja annostele suurimosalaatti 
sen päälle. Lisää lopuksi raejuusto ja 
tarjoile.

Ainekset:
1 dl  piimää
1 dl  kaura-kasvirasva-
 valmistetta (15 %)
2 dl  sokeria 
1 dl  juoksevaa margariinia
2 dl  vehnäjauhoja 
1 ¼ dl  kauraleseitä
½ rkl  leivinjauhetta 

pinnAlle:
5 dl  raparperipaloja 
2 dl  mansikkapaloja
1 dl  sokeria 

vAlmistus: 
1. Pehmitä raparperi- ja mansikkapaloja 

sokerin kanssa laakeassa astiassa 
mikrossa 5-8 min. pienellä teholla tai 
ota ne sulamaan huoneenlämpöön 
puoli tuntia ennen leivontaa.

2. Sekoita pohjan ainekset. Kaada 
taikina piirasvuokaan, joka on 
halkaisijaltaan noin 28 cm. Lisää 
raparperit ja mansikat pinnalle. 

3. Paista 200 ºC asteessa 20–30 min.    
kunnes piirakka on kypsä. 

4. Tarjoile vaniljakastikkeen kanssa.

vinkki: 
Voit korvata piimän käyttämällä kaura-
kasvirasvavalmistetta (15 %).  Tällöin ma-
ku on pehmeämpi ja hieman makeampi, 
joten voit vähentää sokerin määrää.

4 AnnostA40min.4-6 AnnostA50min.



4 AnnostA30min.

6 dl  isoja kaurahiutaleita
4  omenaa kuutioina
1 l  vettä
½ l  kaurajuomaa
1 tl  suolaa
3 rkl hunajaa

1. Kiehauta vesi ja lisää kaurahiutaleet, 
hauduta ohjeen mukaan n. 15 min.

2. Lisää omenakuutiot ja kaurajuoma. 
Hauduta miedolla lämmöllä 10 min.

3. Mausta suolalla ja hunajalla ja  
nauti kaneli-sokeri-seoksen ja  
maidon kanssa.

hunAjAinen 
kAurA-omenApuuro 

rAvintosisältö 
keskimäärin / 100 g 
kAurAhiutAleitA 

+ energiAA 1550 kj / 372 kcAl

+ proteiiniA 14,5 g

+ hiilihYDrAAttejA 57 g
 jostA sokeriA 1,2 g 

+ rAvintokuituA 10 g
 jostA BeetAglukAAniA 5 g

+ rAsvAA 7,3 g
 jostA tYYDYttYneitä rAsvAhAppojA 1,2 g

+ nAtriumiA 0,002 g

+ B1-vitAmiiniA 0,4 mg *36 %

+ rAutAA 6,3 mg *36 %

+ kAliumiA 410 mg

+ mAgnesiumiA 134 mg *35 %

+ sinkkiä 3,2 mg *32 %

+ lisäksi kAurA sopii monille 
 keliAAkikoille, sillä se on 
 gluteeniton

 *päivän sAAntisuosituksestA.

kAurA on 
voimAviljAA! 
Olemme koonneet tähän pikakaura-
tietopakettiin asiaa kaurasta ruoan 
raaka-aineena, sen suotuisista tieteelli-
sesti osoitetuista terveysvaikutuksista ja 
helppokäyttöisyydestä. Nyt kokkaamaan 
kaurasta – tietopaketin lopusta löydät 
herkulliset kaurareseptit.
 
Kirjasen on kustantanut Suomen 
Kaurayhdistys ry osana kaksivuotista 
Lumoudu kaurasta -hanketta. 
Hanke on valtakunnallinen, ja 
sen päärahoittaja on maa- ja 
metsätalousministeriö.

Suomen Kaurayhdistys ry
Lumoudu kaurasta -hanke
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kAurAn kuiDut tAsApAinottAvAt jA rAuhoittAvAt 
vAtsAAsi

kAurA AuttAA 

kolesterolin 

hAllinnAssA

NOPEAA


