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RAKKAUDELLA KASVATETTU
Silmusalaatin tarina alkoi 2012. 
Halusimme tehdä maailman parasta 
salaattia, salaattia jossa olisi makua. 
Vantaan Vaaralassa on tuosta lähtien vil-
jelty ja toimitettu pk-seudun asukkaille 
todellista lähiruokaa.    

KORJAAMME kasvihuoneestamme 
satoa lähes 100 kertaa vuodessa, 
jotta voimme tarjota Sinulle parhaan 
mahdollisen maun. Ja jotta kiertono-
peus kaupassa säilyy tuoretuotteelta 
vaadittavalla tasolla. Lannoitteita tai 
torjunta-aineita emme käytä. Puhdas 
Päijänteen vesi ja puhtaat siemenet ovat 
kaikki mitä viljelyyn tarvitsemme. Maku 
kuhunkin Silmusalaattiin tulee tarkkaan 
siihen käytettävistä lajikkeista, ilman 
mitään ylimääräistä.      

LUPAAN: ”Silmusalaatti säilyy kotimai-
sena luomutuotteena, jonka laadusta 
vastaan henkilökohtaisesti. Teen työni, 
jotta saat Silmusalaattisi mahdollisim-
man tuoreena ja maukkaana”.  

Luomuviljelijä
Samuli Laurikainen

4 
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Silmusalaatti on aina tuoretta ja se on kasvatettu turvallisesti puhtaista 
raaka-aineista. Silmusalaatti on maukasta, sitä on tarjolla useita erilaisia makuja ja suutuntumia –  

vaihtoehto sille, joka haluaa monipuolisesti vaihtelua lautaselleen.

Silmusalaatti 
sopii hyvin 

myös lounaaksi!
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Silmusalaatit
J o k a i s e e n  m a k u u n

Vau miten TULINEN 
Tulisuuden antaa retiisi, tarkemmin ja-
panilainen Daikon retiisilajike. Retiisissä 
itsessään on sinappiöljyä, jonka suun 
entsyymit pilkkovat ja tämän jälkeen 
retiisin maku vapautuu. Tästä aiheutuu 
se pieni viive, kun ensi alkuun tuntuu, 
ettei tässä mitään tulisuutta ole. Ensiksi 
tuleva maku onkin pehmeän hernemäi-
nen ja tuleekin puna-apila/sinimailanen 
pohjasta. Toki oma suutuntuma ja tot-
tumukset ovat jokaisella yksilölliset. Se 
mikä on toiselle tulista, on toiselle tuttu 
retiisin maku. Vau miten tulinen toimii 
todella hyvin tortilloissa, vietnamilai-
sissa kevätrullissa tai vaikka aasialaista 
nuudelikeittoa koristamaan.  

Letkeän LEMPEÄ 
Letkeän lempeä maku tulee parsakaalis-
ta. Seoksesta noin puolet on parsakaa-
lin versoja ja toinen puoli puna-apilaa 
ja sinimailasta. Parsakaalit kasvavat 
hieman hitaammin, joten puna-apila/
sinimailainen antavat annokselle ryhtiä, 
peittämättä parsakaalin kaalimaista 
ominaismakua ja tuoksua. Parsakaalin 
siemen on huomattavasti puna-apilan 
ja sinimailasen siemeniä isompi, joten 
törmäät rasiassa ruskeisiin parsakaalin 
siemenen kuoriin, jotka ovat erinomais-
ta ravintokuitua.

Valloittavan vihreä ALFALFA 
Tässä seoksessa on puna-apilaa ja sinimai-
lasta, joka tunnetaan myös nimellä alfalfa. 
Valloittava maku on miedon hernemäinen ja 
todella lähellä pelkkää alfalfaa. Toimii todel-
la hyvin esim. avokadon kanssa. Tämä maku 
on myös lapsille se helpoin mistä aloittaa 
salaatin syöminen. 

Rouskuvan RAPEA 
Kun herneitä ja linssejä ei ole kasvatettu ver-
soiksi asti, säilyy niiden rakenne miellyttä-
vän rapeana. Herne ja linssi ovat molemmat 
palkokasveja, joten ne ovat erinomainen 
proteiinin lähde (8,9 g/100 g). Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2014 
ravitsemussuosituksessa suositellaankin 
syömään desilitra palkokasveja JOKA ate-
rialla. Varsinkin lounassalaattia kootessa on 
tärkeää huomioida riittävä proteiinin saanti. 
Näitä voit syödä sellaisenaan, laittaa salaatin 
sekaan tai ripotella lusikalla keiton sekaan, 
kun keitto on jo lautasella.Tällöin ne eivät 
pehmene liiaksi keiton joukkoon ja toisaalta 
et menetä ravintoarvoja kuumentamalla 
elävää ravintoa liiaksi.
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AINEKSET (kahdelle)    
• 1 pkt Silmusalaattia   

• ½ meloni    

• 1 pkt parmankinkkua (n. 200g)  

• 7-10 vihreää tankoparsaa 

• balsamicoa ja seesaminsiemeniä 

Helpot ja nopeasti valmistuvat parsat 
parmankinkulla ja silmusalaatilla höys-
tettynä sopivat hyvin grilliherkkujen 
alkupalaksi tai pieneen napostelunäl-
kään. Vau miten TULINEN -silmusalaatti 
toimii miedon makuisen parsan rinnalla 
loistavasti ja kokonaisuuden kruunaa 
hienostunut parmankinkku.

Katkaise parsoista puinen kanta pois. 
Laita parsat nuppu ylöspäin kattilaan, 
kun vesi kiehuu. Keitä n. 3-8 min, riip-
puen parsan paksuudesta. Anna jäähtyä 
hetken.

Kuori ja paloittele meloni. Kääri 
meloni, parsa ja silmusalaatti tiukaksi 
rullaksi. Koristele balcamicolla, 
seesaminsiemenillä ja nauti!

OHJE

Silmusalaattia, 
parsaa & 
parmankinkkua TARJOA VAIKKA ALKUPALANA TAIILLANISTUJAISISSA.
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1. Silmusalaateissa on ma-
kua ja erinomainen ravin-
totiheys. Silmusalaatit ovat vas-
ta kasvunsa alussa olevia kasveja, 
jolloin kaikki maku ja ravintoarvot 
ovat tiivistetyssä muodossa. Eri 
mauista löydät oman suosikkisi tai 
voit valita maun aterian muiden 
raaka-aineiden mukaan. Mieles-
tämme maku on se, joka ratkaisee 
ruuan suhteen.

2. Silmusalaatti on suu-
rella sydämellä viljeltyä 
lähiruokaa. Vantaan Vaara-
lassa viljellyt Silmusalaatit ovat 
pääkaupunkiseudulle todellista 
lähiruokaa. Pienen perheyrityk-
sen toiminta on kasvanut kovaa 
vauhtia, kiitos asiakkaidemme, 
ja kasvun ansiosta voimme työl-
listää entistä enemmän ihmisiä 
niin suoraan kuin välillisesti. Se 
on asia, josta olemme erityisen 
ylpeitä. Ostamalla Silmusalaattia 
luot kotimaisia työpaikkoja!

3. Silmusalaatti on ympäristölle hyväksi. Silmusalaattien tuotannossa mini-
moidaan ympäristörasitus. Se on paitsi ideologinen valinta, myös taloudellisesti järkevää. 
Tilan sijainti lähellä asiakkaitamme ja kaupan terminaaleja pienentää kuljetusmatkat 
minimiin. Siemenet on järkevää rahdata niiden luonnollisesti hyviltä kasvuseuduilta ja 
kasvattaa tuoretuotteiksi vasta muutama päivä ennen niiden käyttöä. Se jos mikä pienen-
tää hävikkiä. Kaikki käyttämämme energia on Vantaan Energian toimittamaa tuulisähköä. 
Kasvihuoneemme ja tuotantomme on niin energiatehokasta, että tämäkin on mahdollista. 
ISO-14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti seuraamme ja pienennämme ympäristörasi-
tustamme. Ympäristön huomioiminen on kokonaiskuvan hahmottamista ja pieniä henkilö-
kohtaisia tekoja kohti parempaa huomista.

K O L M E  S Y Y T Ä  V A L I T A  S I L M U S A L A A T T I

LÄHI.
TEHO. 

LUOMUA.
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• ½ rasiaa esim. ALFALFA, 
LEMPEÄ, TULINEN    
-silmusalaattia  
• syötäviä kukkia   
   (esim. sarviorvokkeja)             
• paahdettua leipää  
•  oliiviöljyä, balsamicoa                 
mustapippuria  
• 1-2 retiisiä  

• oliiveja  

Kesäinen Silmusalaatti

1. Rakenna Silmusalaatista pohja salaatille  isolle vadille tai yksittäisille 
lautasille. 

2. Pilko tomaatit, retiisit ja lisää ne oliivien ja kukkien kera salaatin 
joukkoon. 

3. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään. Kolme osaa öljyä, yksi osa 
balsamicoa tai muuta viinietikkaa, suolaa ja pippuria myllystä. Lisää 
kastike  viimeisenä salaatin päälle ja nauti!

VINKKI: saat salaatista ruokaisamman lisäämällä siihen esim.  kouralli-
sen paahdettuja cashewpähkinöitä tai paistettua tofua.

S I L M U R E S E P T I T  A R K E E N  J A  I L L A N V I E T T O O N

Lisää rouskuvia   
reseptejä osoitteessa  
silmusalaatti.fi 
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• 2 nektariiniä (tai persikkaa)    
• ½ rasiaa Valloittavan vihreä ALFALFA tai    
    Letkeän LEMPEÄ -Silmusalaattia    
• 3 rkl auringonkukansiemeniä    

• paksua balsamicosiirappia

Poista nektariineistä kivet ja grillaa lohkot nopeasti. Lado lautasen 
pohjalle Silmusalaatti, sitten nektariinit ja ripottele päälle aurin-
gonkukansiemenet sekä balsamicosiirappi.

• Letkeän LEMPEÄ -Silmusalaattia    
• 1 kurkku, 3 tomaattia, 2 kevätsipulia varsineen   
• Kourallinen tuoretta korianteria ja minttua   
 • 2 avokadoa       
• 150 g fetaa      
• 2 dl turkkilaista jugurttia     
• 1 sitruunan mehu      
• 1 tl juustokuminaa 

Pilko kasvikset, avokado, feta kuutioiksi ja hienonna kevätsipulit 
sekä yrtit. Sekoita nämä keskenään ja lisää joukkoon sitruuna-
mehu. Sekoita vielä jugurtti, juustokumina. Lämmitä pitaleivät ja 
lisää täyte sekä kruunaa koko komeus vielä Silmusalaatilla.

• 2 dl Silmusalaattia (esim. ALFALFA, LEMPEÄ, TULINEN)  
• 1 hienoksi suikaloitu punasipuli     
• 400 g laadukasta härän sisäfileetä (valmista carpaccio ohjeen mukaan) 
• 1-2 dl majoneesia      

• leipää tai keksejä 

Leikkaa liha terävällä veitsellä mahdollisimman ohuiksi 
kokonasiksi viipaleiksi. Taita ja täytä lihaviipaleet Silmusalaa-
tilla ja aseta leivälle tai keksille. Pursota päälle majoneesia ja 
tarjoile.

 T U O R E .  M A U K A S .  L U O M U A . 

SILMUSALAATIT OVAT LEMPEITÄ JA VALLOITTAVIA, ROUSKUVIA JA TULISIA!

Grillatut nektariinit & Silmusalaatti

Silmuiset Vegepitaleivät

Lottenin Carpaccioleivät
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AINEKSET (kah

delle) 

• ½ pakettia Valloittavan vihreää       
• 1 kypsä avokado ja paprika  
• 1-2 tl limetinmehua 
• ½ valkosipulinkynsi    
• suolaa ja valkopippuria (maun mukaan)                          
• näkkileipää ja seesaminsiemeniä

OHJE:

Halkaise avokado, poista kivi ja koverra lusikalla  
hedelmäliha kuorista. Soseuta avokado käsin tai koneella 
ja sekoita siihen limettimehu, suolaa ja valkopippuria. Pil-
ko paprika suikaleiksi. Voitele näkkileivät avokadokree-
millä ja asettele kauniisti paprikat sekä silmusalaatti 
päälle – koristele seesaminsiemenillä ja tarjoa heti.     
Valloittavan vihreä ALFALFA -Silmusalaatti sopii loista-
vasti pehmeytensä vuoksi avokadon makupariksi.

Rouskuva välipala
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Silmunakas

Ruokaisa kvinoasalaatti

Letkeä  cro i sant t i

Veikeä  v ihersmooth i e
ERINOMAINEN AAMUNALOITUS!

SILMUSALAATTI KULKEE 

KÄTEVÄSTI MUKANA!
MUNAKAS SOPII AAMUPALAKSI 

  TAI KEVYEKSI LOUNAAKSI!

  UUSIA MAKUJA SALAATTIIN!

12

Nämä ja monet muut reseptit löydät osoitteesta silmusalaatti.fi
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H Y V Ä  T I E T Ä Ä
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KUN HANKIT
Hevi-osastolta kylmähyllystä.

KUN SÄILYTÄT
Rasian kansi säilyttää kosteuden juuri oikeana, 
jolloin versot eivät nuukahda ennen aikojaan.

Kylmäsäilytys +2…+6 celsiusta pysäyttää kas-
vun, mikä parantaa säilyvyyttä.

KUN NAUTIT
Rasian kannesta näet viimeisen käyttöpäivä-
määrän. Kylmäketjun säilyessä kotiin saakka 

katkeamattomana tuotteidemme pitäisi säilyä 
käyttökuntoisena tähän saakka. 

Ota haarukalla!

–

–

–
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Silmusalaatit viljellään kasvihuoneessa Vantaan Vaaralas-
sa vain 15 kilometrin päässä Helsingin keskustasta.

Kaikki Silmusalaatit ovat luomua, GMO –vapaita, koles-
terolittomia, laktoosittomia ja gluteenittomia.

Käyttämämme siemenet ovat idätyskäyttöön tarkoi-
tettuja ja mikrobiologisesti testattuja. Lisäksi siemenet 

desinfioidaan ennen kasvatuksen aloittamista.

Silmusalaatteihin ei siis lisätä mitään ylimääräistä anta-
maan makua. Kaikki maku salaattiin tulee itse valituista 

lajikkeista ja niiden seossuhteista.

Yksi salaattirasia on todella riittoisa ja vastaa noin 2-3 
ruukkusalaattia

–
–

–

–

T I E T O A  S I L M U S A L A A T I S T A
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VAIN 

SIEMENIÄ JA 

VETTÄ


