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Luomussa vara parempi -hankkeessa kehitettiin viisi 
erilaista härkäpapuun liittyvää reseptiä. 

Reseptit on testattu Mustialan luomutilan kokonaisella 
härkäpavulla sekä härkäpapujauholla. Vastaavia raaka-
aineita on saatavilla isommista marketeista sekä 
luontaistuotekaupoista. 

Reseptien kehittäjinä ja testaajina ovat toimineet 
taitovalmentaja Tarja Taurén, opettaja Timo Sairanen ja 
kokki Anita Kauhala-Antonopoulou.

Härkäpavusta on moneksi!

http://bit.ly/luomuhame


1 kg luomu jauheliha

2 kpl luomu kananmunaa

200 g luomu härkäpapujauhoa

100 g luomu sipulia

¼ tl luomu mustapippuria

1 tl suolaa

3 dl vettä

Pilko sipulit pieneksi ja kuullota kevyesti 

pannulla.

Sekoita kaikki aineet keskenään.

Muotoile pihvit vedellä kostutetuilla käsillä

Paista pihvit pannulla kypsiksi ja tarjoa esim. 

perunasoseen kanssa.

Jauheliha-härkäpapupihvi



190 g luomu voi

130 g luomu sokeri

3 g leivinjauhe

310 g luomu härkäpapujauho

50 g suklaarouhe

10 g appelsiinimehu

Vaahdota kevyesti sokeri ja voi. Lisää kuivat 

aineet ja lopuksi mehu. Tee tankoja 

leivinpaperin tai kelmun sisään ja anna olla 

kylmässä yön yli.

Leikkaa viipaleita ja paista 175 asteessa 

n. 10 min.

Härkäpapupikkuleipä



100 g luomu härkäpapujauhoa

50 g auringonkukansiemeniä

25 g pellavansiemeniä

50 g hamppurouhetta

50 g kurpitsansiemeniä

2,5 dl kiehuvaa vettä

¼ dl rypsiöljyä

1 rkl suolaa

pinnalle sormisuolaa

Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää lopuksi öljy sekä 

kiehuva vesi. Sekoita tasaiseksi. Levitä pellille ja kaulitse 

kahden leivinpaperin välissä ohueksi levyksi. Lisää pinnalle 

sormisuolaa. Voit halutessa tehdä levyyn taikinapyörällä 

ruudukon ennen paistoa. Paista 140 asteessa n. 1 tunti.

Nauti jäähtyneenä sellaisenaan tai levitteen kanssa

Siemennäkkäri



1 kg luomu härkäpapua keitettynä
300 g salottisipulia

3 valkosipulinkynttä
½- 1 tl suolaa

1 rkl leivinjauhetta

2 dl luomu vehnäjauhoa

1 dl vettä
1 dl tilliä
¾ dl luomu sitruunanmehua 

luomu sitruunankuorta ja sitruunapippuria   

Liota härkäpapuja yön yli reilussa määrässä vettä. Keitä pavut suolalla 

maustetussa vedessä kypsiksi. 1 kiloon kypsiä papuja tarvitset 500 

grammaa raakoja papuja. 

Kuutioi sipuli ja freesaa sipuli öljyssä. Hienonna härkäpavut kutterissa 

tai sauvasekoittimella, myös perunasurvimella onnistuu, kun papu oikein 

kypsä. Papu massaan saa jäädä sattumia, ei siis tarvitse jauhaa 

tasaiseksi massaksi.

Raasta sitruunoista mehu ja raasta kuori. Lisää papumassaan kaikki 

muut raaka-aineet. Jätä vesi viimeiseksi. Lisää vettä vain sen verran 

että massasta saa aikaiseksi kiinteän pallon.

Muotoile massasta pieniä n. 30 g pullia ja litistä hieman pullaa. Paista 

finfalit öljykeittimessä tai paista pannulla reilussa öljyssä kypsäksi.

Finfal (luomuhärkäpapufalafel)



1 kg luomu jauheliha

3 kpl luomu punasipuli

3 kpl luomu tomaatti

1 dl luomu persilja

2 tl suola

1 ½ tl luomu mustapippurirouhe

½ tl luomu maustepippurijauhe

ripaus Muskottipähkinäjauhe

Käsittele tomaatit. Tee ensin lohkoja, poista sitten tomaatista 

malto, siemenet ja nestemäinen osa. Viipaloi ja kuutioi tomaatin liha.

Kuori punasipulit. Halkaise sipulit ja tee puolikkaaseen sipuliin 

pystyviiltoja ja vaakaviiltoja ja leikkaa sipuli pieneksi kuutioksi.

Hienonna persilja, ja mittaa mausteet.

Yhdistä jauhelihaan kaikki raaka-aineet ja sekoita massa huolellisesti 

käsin.

Jaa massa 70 gramman annoksiksi

Muotoile annospalat. Tee ensin perinteinen lihapulla ja pyörittele 

pullasta käsien välissä pitkulainen kafta.

Paista kaftoihin kuumalla pannulla kaunis paistopinta, molemmin puolin.

Kypsennä loppuun miedommalla pannulla tai uunissa 180 °c asteessa noin 

10 minuuttia.

Kafta


