
Kotikeittiön muodonmuutos 
 
Elämänmuutos alkaa todella läheltä. Kyse on sinun itsesi hyvinvoinnista ja 
jokapäiväisen elämäsi pienistä ja isoista muutoksista, jotka tukevat matkaasi kohti 
terveellisempiä elämäntapoja ja ihanampaa eloa. 
 
Kotikeittiön muodonmuutos on yksi olennaisista elementeistä, jotta saisit 
ympäristösikin auttamaan uuden elämäsi löytämisessä. Toivottavasti suhtaudut 
tähän aiheeseen sisukkuudella ja ajattelet sen olevan sinulle ja läheisillesi hyväksi. 
Nyt onkin viimeistään tullut hetki jutella läheisten ihmistesi kanssa. Olisivatko 
hekin valmiit oman hyvinvointinsa parantamiseen ja samalla sinun matkasi 
tukemiseen ainakin kotikeittiön verran? 
 
Kuivamuonakaappien siivouksen tsekkilista: 
 

Tehty (x)  Tehtävä 

  Käy järjestelmällisesti läpi kaikki kuivamuona-, mauste- ja 
herkkuhyllyt poistaen kaikki vanhentuneet tuotteet sekä tuotteet, 
jotka tiedät vanhenevan käyttämättöminä 

  Kerää poistettavien kasaan kaikki  lisättyä  sokeria sisältävät tuotteet 
kuten makeiset, suklaat (yli 75% tumman suklaan voi säilyttää :)), 
keksit, muffinssit, kaakaot, myslit, murot ja energiapatukat 

  Luovu sipseistä, suolakekseistä ja -pähkinöistä 

  Siivoa leipomishyllystäsi vehnäjauho, tomu- ja raesokeri sekä muut 
makeuttajat (erityisenä makeiden herkkujen leipomispäivänä hanki 
tarvikkeet vain sitä kertaa varten) 

  Hävitä leipähyllyltä tai -laatikosta vehnäleivät ja -leivonnaiset 

  Kierrä talon herkkupiilot - myös laukkusi (ja työpaikkasi laatikot) - 
kerää tuotteet poistettavien pinoon 

  Älä unohda juomia! Mehut, virvoitusjuomat ja alkoholi sisältävät 
paljon lisättyä sokeria 

  Luovu vehnästä tehdystä vaaleasta pastasta 

  Siirrä jäljelle jäävät tuotteet puhtaisiin astioihin tai sulje pakkaukset 
tiiviisti 

  Pyyhi hyllyt raikkaiksi ja järjestä kaappisi kauniiksi 

  Ota kuva kaikista poistoon joutuneista tuotteista ja jaa se ylpeänä 
itsestäsi 

 



  Olen läpikäynyt KAIKKI ruoka- ja herkkuhyllyni 

  Siivotut tuotteet eivät enää ole ulottuvillani 

 
 
Jääkaapin siivouksen tsekkilista: 
 

Tehty (x)  Tehtävä 

  Käy järjestelmällisesti läpi jääkaappi hylly ja laatikko kerrallaan 
poistaen kaikki vanhentuneet tuotteet - muista myös pitkään 
säilyvät säilykkeet 

  Kerää poistettavien kasaan kaikki  lisättyä  sokeria sisältävät tuotteet 
kuten hillot, vanukkaat, jugurtit, rahkat, mehut ja virvoitusjuomat 

  Mieti tarkasti voisitko siirtää jääkaapista pois myös kaikki 
alkoholipitoiset juomat kiusauksen helpottamiseksi. Voisiko 
saunaoluen kylmentää juuri ennen saunaa ja viinit laittaa kylmään 
vain juhla-ateriaa tai vieraita varten? 

  Siirrä jäljelle jäävät tuotteet puhtaisiin astioihin tai sulje pakkaukset 
tiiviisti 

  Pyyhi hyllyt raikkaiksi ja järjestä kaappisi kauniiksi 

  Ota kuva kaikista poistoon joutuneista tuotteista ja jaa se ylpeänä 
itsestäsi 

  Olen läpikäynyt KAIKKI jääkaapin hyllyt ja laatikot 

  Siivotut tuotteet eivät enää ole ulottuvillani 

 
Pakastimen siivouksen tsekkilista: 
 

Tehty (x)  Tehtävä 

  Käy järjestelmällisesti läpi pakastin hylly ja laatikko kerrallaan 
poistaen kaikki vanhentuneet tuotteet - kala on erityisen herkkä 
säilytyksensä suhteen 

  Kerää poistettavien kasaan kaikki  lisättyä  sokeria sisältävät tuotteet 
kuten hillot, leivonnaiset ja jäätelöt 

  Siirrä jäljelle jäävät tuotteet puhtaisiin astioihin tai sulje pakkaukset 
tiiviisti 

  Sulata pakastin, jos saat pidettyä jäljelle jäävät tuotteet kylmänä ja 
pakastimen edellisestä sulatuksesta on yli 6 kk. Muuten laita 
muistutus kalenteriisi pakastimen sulatuksesta heti, kun nämä 

 



tuotteet on saatu syötyä. 

  Pyyhi hyllyt raikkaiksi ja järjestä pakastin siten, että eri tuotteet on 
vaivatonta löytää 

  Ota kuva kaikista poistoon joutuneista tuotteista ja jaa se ylpeänä 
itsestäsi 

  Olen läpikäynyt KAIKKI pakastimen hyllyt ja laatikot 

  Siivotut tuotteet eivät enää ole ulottuvillani 

 

Korvaavien tuotteiden hankintalistat esimerkein 
 
Allergeenit huomioitava yksilöllisesti! 
 
Kuivamuonakaappi: 
 
Vihreä ja rooibos tee 
Raakakaakaojauhe 
Pähkinät ja mantelit (maustamattomat, kuorineen) 
Pellavasiemenrouhe (jugurtin päälle, shoothien sekaan) 
Siemenet (esim. auringonkukka ja kurpitsa salaatin päälle ja chia tuorepuuroon) 
Extra virgin oliiviöljy (salaatinkastikkeeksi) 
Kaurahiutaleet 
Kvinoa, hirssi, tattari (käytetään riisin tapaan) 
Pavut, linssit 
Maustamaton proteiinilisä esim. hera, riisi, herne tai hamppu (erityisesti liikkujille 
ja painonhallintaan) 
100% kaura- ja/tai ruisleipä 
Siemennäkkileipä 
 
Säilytys huoneenlämmössä  myös seuraaville: 
 
Tomaatit 
Hedelmät 
Tuoreyrtit (ruukussa säilyvyys pitkäkin)  
 
Jääkaappi: 
 
Vaalea liha kuten kalkkuna ja broileri (löytyy myös jauhelihana) 
Kala 
Kananmunat 
Maustamaton jugurtti (löytyy myös esim. kaurajugurttina) 
Raejuusto, maustamaton rahka 

 



Vihannekset monipuolisesti esim. kauden mukaan käytettäväksi salaatteihin, 
lisäkkeiksi tai välipalaksi sellaisenaan 
Marjat 
Kylmäsäilytystä vaativat hedelmät 
Tuore chili ja inkivääri - vatsan kestäessä myös valkosipuli 
 
Pakastin: 
 
Kotimaiset marjat - mustikka, puolukka, mansikka, viinimarjat, lakka jne. 
Metsäsienet 
100% kaura- ja/tai ruisleipä 
Vaalea liha ja kala säilytysajasta huolehtien  
 

Välinevinkit 
 
Hyvä paistinpannu, kasari ja kattilat 
Terävät veitset - säilytys esim. veitsitukissa, jotta pysyvät hyvässä kunnossa 
Blenderi smoothien valmistukseen 
Teepannu teen haudutusta varten 
Shaker-juomapulloja eväsjuomien kuljetukseen 
Säilytysrasioita 
Pieni kylmälaukku ja -kylmäkallet eväiden kuljetukseen 
 

 


