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”
Muutama vuosi sitten tyttäreni Anni alkoi 

vegaaniksi, mistä heräsi oma kiinnostuk-
seni ravintoon ja syömiseen. Tein Annille erilai-
sia vegaanisia ruokia. Oli kiva löytää täysin uusia 
tapoja valmistaa ruokaa. Kun tyttäreni oli palaa-
massa vuoden pituiselta vaihtovuodeltaan Ecua-
dorista, etsin valmiiksi paljon erilaisia reseptejä, 
joita voisin hänelle kokata.

Reseptejä etsiessäni törmäsin netissä Mea 
Salon elävän ravinnon valmennuskurssiin. 
Koska minulla ei ollut Facebookia, ilmoitin 
tyttäreni kurssille ja luin hänen kurssimateriaa-
liaan. Mitä enemmän luin ja tutustuin elävään 
ravintoon, sitä enemmän innostuin aiheesta! 
Elin kolme kuukautta pelkällä raakaravinnolla 
ja voin hyvin, jolloin tyttärenikin innostui ja 
pyysi minua tekemään erilaisia raakaruokia.

Ensisijaisena tietolähteenäni oli tuttu In-
ternet. Mutta kiinnostuttuani aiheesta enem-
män, hankin myös Mea Salon Hellattoman ko-
kin elävä raakaravinto -kirjan. Kirja on edelleen 
kovassa käytössä ja reseptit vieraideni kovasti ke-
humia! Myöhemmin, noin vuosi ensisysäyksen 
jälkeen, tyttäreni tutustutti minut Kate Fruit 
Flowersin Freedom Foodiin. Hänen reseptinsä 
ovat niin upeita! Voisin syödä kaikki hänen net-
tisivuillaan näkyvät ruuat.

Vehnänorasmehua päätin kokeilla sen terveys-
vaikutusten vuoksi. Hankin vehnänorasjauhetta 
aina käydessämme Helsingissä ja ostin mehun te-
kemistä varten mehupuristimen. Vehnänorasme-
husta tulee aivan valtavan pirteä olo! Muutenkin 
terveysvaikutukset ovat huikeat: nukun hyvin, 
unentarve on vähentynyt ja ajatukset tuntuvat niin 
selkeiltä. Monet vuosia vehnänorasmehua käyttä-
neet sanovat juovansa sen nenäänsä pidellen pahan 
maun vuoksi, mutta minä pidän siitä!

Smuuteilla korvaan usein aterioita niiden 
helppouden vuoksi. Laitan tehosekoittimeen, 
mitä jääkaapista löytyy. Usein otan smuutin 
mukaan töihin evääksi. Smuutista voi tehdä hel-
posti makean, esimerkiksi soseuttamalla banaa-
nia, tai ruokaisamman kylmän keiton, esimer-
kiksi tomaateilla. Pääasia, että maistuu!

Myös tuorepuu-
rot ovat helppoja, sen 
kuin laittaa yön ylitse 
kaurasuurimoita tur-
poamaan vaikkapa 
marjojen kanssa ja 
aamulla ei tarvitse 
kuin lusikoida suu-
hun. Puuroa voi tehdä 
myös chia-pohjaisena. 
Itse asiassa juuri tuorepuuroilla innostin veljeni-
kin tutustumaan elävään ravintoon. 

Minä uskon, että elävä ravinto on ihmiselle 
oikea ravinto. Se on joutuisaa ruoanlaittoa, kun 
esivalmistelut, kuten pähkinöiden liottaminen, 
on tehty. Ainekset sekaisin ja nauti, eikä var-
masti ole raskas olo aterian jälkeen.

Elävän ravinnon löytämisen jälkeen elämäni 
on tuntunut värikkäämmältä, särmikkääm-
mältä. Joskus elämäni pyöri seuraavaa ateriaa 
suunnitellen, pää sumuisena ja se oli ainoa asia, 
mitä kykenin miettimään. Ei enää. Syöminen 
on sivuosassa, luonnollista, aivan kuin hengittä-
minen, niin kuin sen pitäisikin olla! Kun ajatuk-
set eivät pyöri ainoastaan syömisen ympärillä, 
jää aikaa siihen olennaiseen - elämiseen.

Yhdistykseen liityin, koska halusin jakaa ih-
misille tietoa oikeanlaisen ravinnon tärkeydestä. 
Olen toiminut vuosia diabeteshoitajana ja opasta-
nut ihmisiä ruokavalion kanssa, mutta vasta elä-
vään ravintoon tutustuttuani ymmärsin, mikä so-
pii ihmiselle parhaiten. Elävästä ravinnosta tiede-
tään liian vähän, mutta hyvällä esimerkillä voin 
innostaa ihmisiä tutustumaan siihen. Nykyisessä 
työpaikassani ruokavalioni herättää kiinnostusta 
ja kysymyksiä, mitä pidän hyvänä merkkinä. Ute-
liaisuus auttaa löytämään uusia asioita!

Sitten, kun voitan lotossa, aion matkustaa 
Floridaan Hippocrates-instituuttiin. Siellä pide-
tään erilaisia kursseja oikeanlaisen ravinnon tär-
keydestä. Se on oikea elävän ravinnon mekka.

Kuva ja teksti Hugo Uutela

Marjo Uutela  
- Kuinka minusta tuli elävän ravinnon rakastaja

Hallitus esittäytyy
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VUODEN 
TERVEYSTUOTE 

2019

Seuraaville kurkumaa koskeville 
terveysväittämille haetaan hyväksyntää 
• Auttaa ylläpitämään maksan terveyttä 
• Auttaa tukemaan maksan normaalia toimintaa
• Tukee maksan toimintaa ja sapen eritystä
• Edistää ruuansulatusnesteiden erittymistä elimistössä
• Auttaa helpottamaan rasvojen pilkkoutumista maksassa
• Edistää ruuansulatusta

Markkinoiden vahvin ja puhtain 
kurkumiinivalmiste

www.biomed.fi
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Aloitimme elävän raakaravinnon 
opettelun 30 vuotta sitten pak-
kotilanteessa, kertarysäyksellä. 
Halusin parantua MS-taudista. 

Aloitimme idättämällä sinimailasta, mung-
papuja ja vihreitä linssejä. Nopeasti opet-
telimme myös tekemään tehosekoittimes-
sa kastiketta itujen kanssa syötäväksi: liotet-
tuja auringonkukansiemeniä, soijakastiket-
ta, valkosipulia ja sitruunaa. Tämä ruokalaji 
on pysynyt muuttumattomana. 

Idätys on vähentynyt ja nykyään idä-
tämme lähinnä vain mung-papuja ja tat-
taria. Muut idut ovat Silmusalaatin kas-
vattamia - isompia, mehukkaampia ja 
vielä kivasti vihertäviäkin. Vehnänorasta 
Georgi viljeli säännöllisesti 25 vuotta. Ei 
paljoa, mutta riittävästi päivittäiseen kah-
teen mehushottiin.

Vaikka minulla oli vakava sairaus, ei se 
vaatinut samanlaista tehokuuria viherme-
huja kuin syöpä. Riitti, kun söi pelkkää elä-
vää ravintoa noin kaksi vuotta ja joi vehnä-
norasmehua desin päivässä. Sairaus on ol-
lut oireeton kaikki 30 elävän raakaravinnon 
vuotta, alun puhdistuskriisin jälkeen, joka 
kesti muutamia kuukausia. 

Ruoanlaiton rutiini
Kaikissa perheissä ruoanlaittoon kehittyy 
oma rutiininsa, näin myös meidän kahden 
hengen perheessä. Rutiinin kehittäminen 
on elävän raakaravinnon syöjälle välttämä-
töntä, muuten ruokatalouden ylläpito ah-
distaa. Jääkaapista pitää aina löytyä aineksia 
ruoanlaittoon. Pizzaa ei voi tilata, kun jää-
kaappi on tyhjä.

Yhden perheen muutokset
Kaija Shurupov kertoo, miten 
ruokarutiini helpottaa elävän 
raakaravinnon ruokavaliossa.

Georgi Shurupov ja viikon ostokset verkko-
kaupasta.

Aamiaispuuro on meillä myös pysynyt 
lähes samana. Meille on maistunut parhai-
ten pellavapuuro: liotettuja pellavansieme-
niä (2 rkl/syöjä), rusinoita ja marjoja, jotka 
siirretään pakastimesta jääkaappiin sula-
maan jo illalla. Aamulla laitetaan kaikki ai-
nekset (liotetut pellavansiemenet, muut sie-
menet, liotetut rusinat ja sulaneet marjat) 
blenderiin liotusvesineen. Sekoitus ja puuro 
on valmis.

Tämä aamupuuro on ajan myötä muut-
tunut vain sen verran, että nyt siihen kuu-
luu myös chian- tai hampunsiemeniä. Tästä 
puurosta pitävät myös satunnaiset yövie-
raat, joille elävä raakaravinto ei muuten 
maistu. Chiansiemen sopii hyvin mustikan 
kanssa, hampunsiemen taas mansikka- ja 
puolukkapuuroon.

ELÄVÄÄ RAAKARAVINTOA 30 VUOTTA
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Työpaikkaruokailu oli aluksi ongelma. 
Silloin 30 vuotta sitten omat eväät olivat ai-
noa keino saada raakaravintolounas. Kehi-
timme eväslaatikkoon lounaan, jota kut-
suimme tattaririsotoksi.

Kuorittu luomutattari itää hyvin. Tatta-
rin ituihin sekoitimme liotettua ja murskat-
tua mantelia ja juuriselleriä. Mausteena oli 
Bragg-soijakastike. Bragg vaihtui myöhem-
min tamariin, koska sitä oli helpommin 
saatavilla. Kun eväslaatikkoon vielä pilkot-
tiin risoton päälle salaattia, oli lounasruoka 
valmis. Säilymisongelmaa ei ollut. Lounas 
vain parani päivän mittaan, koska salaatti 
kostutti alla olevan ja edelleen itävän tatta-
rin, josta tuli mukavan mureaa. 

Tämän eväslaatikon avulla selvisimme 
työpaikkaruokailusta läpi työelämän. Tat-
tarin joukkoon voi tietysti murskata myös 
muita juureksia ja pähkinöitä. Nyt kun ei 
enää tarvitse tehdä eväitä, teemme tattariris-
ottoa noin kerran viikossa.

Cashew antaa tattarille kermamaisen maun 
ja pilkotut sienet ja sipuli sopivat sen kanssa 
hyvin neutraalin makuiseen tattariin. Tuore 
kurkuma sopii murskattuna hyvin sienirisot-
toon, samoin mustapippuri, ja tietysti tamari.

Työpäivän jälkeen nopein tapa saada ruo-
kaa pöytään oli tehosekoittaa raakakeitto. 
Elsa Ervamaa opetti meille jo alkuvuosina, 
että hyvän keiton aineksiin kuuluvat aina 
hapan omena, avokado ja liotetut viiku-
nat. Hapan, makea ja kermamainen maku 
syntyy niistä helposti. Muut keittoainekset 
vaihtelevat: talvella punajuurta tai porkka-
naa, keväästä lähtien saa kesäkurpitsaa pit-
kään syksyyn asti. Ja aina mukaan jotain 
vihreää: pinaattia, persiljaa tai auringonku-
kanversoja. Pieni määrä parsakaalia kuuluu 
myös meidän raakakeittoomme.

Kokovihreän sijaan tehosekoittimeen voi 
kaataa myös Silmusalaatin itupakkauksen 
sisällön. Keiton päälle ripottelemme sattu-
miksi murskattuja pähkinöitä tai kurpitsan-
siemeniä, aina välillä merileväsilppua. Ke-
sällä keiton vihreä on usein pihalta tuotua 
nokkosta tai voikukkaa.

Raakakeitto on kuulunut meillä arjen 
ruokapöytään kaikki elävän raakaravinnon 
vuodet ja se on yksi lempiruuista. Maul-
taan se on muuttunut paremmaksi vuosien 
myötä. Taito on kasvanut ja myös uskallus, 
varsinkin mausteiden käytössä. Raakakeiton 
maun viimeistelee usein joko sitruuname-
lissa tai sitruunaruoho. Ruususuolakin kuu-
luu nykyään mausteisiin, vaikka suolaa al-
kuvuosina kavahdinkin.

Arki vaatii rutiinia, mutta viikonloppuisin 
voi kokeilla jotain uutta ja käyttää enemmän 
aikaa ruoanlaittoon. Vieraiden tulo on meillä 
aina iso muutos ruokapöydässä. Sukulai-
sille ja monille ystäville elävä raakaravinto on 
edelleen oudon makuista eksotiikkaa. Viime 
kesän helteiden aikaan gazpacho-keitto ja 
sushirullat auringonkukansiemenkastikkeella 
menivät hyvin kaupaksi.

Yleensä teemme vieraille jotain lämmintä 
kasvisruokaa. Siitä pitävät nykyään jo kaikki. 
Emme olleet kasvissyöjiä ennen elävään ra-
vintoon siirtymistä, joten lämpimien ruo-
kien tekeminen on myös pitänyt opetella. 
Harvoin teemme lämmintä ruokaa ihan vain 
itsellemme, mutta pakkasella maistuu joskus 
linssikeitto tai uunissa haudutettu kurpitsa 
tai bataatti ison raakasalaatin kanssa.

Kaikkein eniten on muuttunut 
ainesten saatavuus
Nykyään luomuna saa lähes kaikkia kasvik-
sia ja hedelmiä ympäri vuoden. Koko kir-
jon maustepurkkeja voi nykyään myös ostaa 
luomulaatuisina, millä on suora vaikutus 
elävän raakaravinnon maukkauteen. Hy-
vällä valikoimalla varustetut kaupat myyvät 
myös ituja ja versoja, myös verkkokaupat. 

Verkkokauppojen kohdalla ainoastaan 
versojen saatavuudessa on ollut pieni not-
kahdus huonompaan sen jälkeen, kun 
Raakatori.fi lopetti toimintansa. Kaikkea 
muuta saa esimerkiksi osoitteesta Kauppa-
halli24.fi. Versoja saa, kun näkee vähän vai-
vaa, Green MJK:n noutopisteistä.

Tällaisesta ruoan hankinnan helppou-
desta emme osanneet edes uneksia 30 
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vuotta sitten. Luomu oli silloin vielä täysin 
tuntematon laatuluokka kaikille elintarvike-
kaupoille, muutamia harvoja luontaistuot-
teisiin erikoistuneita kauppoja lukuun otta-
matta. Idut idätettiin silloin itse ja versoja-
kin kasvatettiin, vaihtelevin tuloksin.

Ensimmäiset luomua myyvät tukkuliik-
keet ehtivät ilmestyä vähän ennen kuin 
aloittelimme uutta elämäntapaamme. Pe-
rustin ruokapiirin, joka teki tilauksia suo-
raan Aduki Oy:ltä ja Itu Oy:ltä. Se piti re-
kisteröidä yhdistykseksi ja hankkia sille 
LY-tunnus. Alkuvuosina ruokapiirit saivat 
tuotteet tukkuhintaan. Tämä oli tärkeää, 
sillä luomu oli silloin kaupassa kallista.

Nykyään ruokapiiri voi rekisteröityä  
tukkuliikkeen asiakkaaksi helposti, mutta 
ainakaan Aduki ei enää myy tuotteita 
ruokapiireille tukkuhintaan. Aduki kut-
suu ruokapiirejäkin yrityksiksi, mutta 
tukkuhintaan tuotteita saavat vain isot 
liikkeet, joiden kanssa Aduki tekee erilli-
siä toimitussopimuksia.

Verkkokauppa on jo useamman vuoden 
helpottanut ruokatalouttamme. Kun kai-
ken saa kotiovelle, on kylmiössä aina hyvä 
valikoima kasviksia ja hedelmiä. Luomuhe-
delmä on meillä vakiintunut iltapala. Me-
hun puristukseen ostamme joka viikko isot 
määrät parsakaalia, porkkanaa ja varsisel-
leriä, ja myös omenaa ja päärynää makua 
tasoittamaan.

Mehun puristukseen emme yleensä käytä 
luomulaatuisia tuotteita. Siihen tarkoituk-
seen ne tuntuvat liian kalliilta. Parsakaali-
voittoinen tuorepuristettu mehu on lähes 
korvannut meillä vehnänorasmehun, joka 
oli ensimmäisten 20 vuoden aikana ehdo-
ton aamujuoma.

Raakaravintobuumi toi meidänkin pöy-
tään raakakakut. Tuntui juhlalta ostaa en-
simmäiset raakakakkupalat tavallisesta kau-
pasta. Myöhemmin olen lähes luopunut 
raakasuklaasta. Se aiheuttaa minulla jopa 
pahoinvointia. Nykyään jos en tee kak-
kua itse, ostan Silvopleestä Helkan raaka-
kakun. Siinä ei ole suklaata eikä kookosöl-

jyä. Sen sijaan siinä on ihanan raikas sekoi-
tus kuivattuja ja muita hedelmiä. Se onkin 
ollut meillä illanviettojen kohokohta viime 
vuosina.

Suhde 80 % : 20 % meidän    
perheessä
Kaksi ensimmäistä elävän ravinnon vuotta 
ruokamme oli lähes 100-prosenttisesti elä-
vää. Tämän jälkeen ruokamme on ollut elä-
vää ja raakaa suurin piirtein 80 prosenttia 
ja muuta kasvisruokaa 20 prosenttia. Meillä 
tuohon osuuteen kuuluu myös vuohenjuus-
to. Se ei kuulunut ruokavalioomme elävän 
ravinnon ensimmäisinä vuosina, mutta kau-
an olemme sitä jo syöneet jonkin verran lä-
hes päivittäin.

Meille ruuan bakteerikanta on elävyyden 
jälkeen tärkein asia. Kasviksia ja samoin 
maitotuotteita hajottavat suolistossa maito-
happobakteerit, lihaa, kalaa ja kananmunia 
taas mädättäjäbakteerit. Nuo bakteerit ovat 
suolistossa monen sairauden alku ja juuri.

Vuohenjuuston maitohappobakteerien 
vuoksi olemme toistaiseksi sallineet itsel-
lemme tämän eläinperäisen ruoan. Vuohen-
juusto on ollut meillä nopean lounasvälipa-
lan aines. Urtekramin paksun villiriisikakun 
päälle levitämme tahinia tai muuta pähki-
nälevitettä, sen päälle kerroksen Silmusalaa-
tin tulista itusalaattia, sitten hapankaalia, ja 
päälle pari siivua kypsytettyä vuohenjuus-
toa. Muutama viipale luomupaprikaa vielä 
koristeeksi ja välipala on valmis.

Vuohenjuuston asema on meillä alka-
nut horjua vasta nyt, kun ilmaston lämpe-
nemisen uhka on todellinen. Vuohikin on 
märehtijä ja tuottaa ilmakehään kasvihuo-
nekaasua metaania. Vaikka elävän raaka-
ravinnon syönti onkin jo iso yksilökohtai-
nen ilmastoteko, meillä vuohenjuustosta 
luopuminen tekisi siitä vielä vähän tehok-
kaamman. Ehkä se onkin meillä seuraava 
ruokavaliomuutos.

Kaija Shurupov
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Tänä keväänä villivihanneskausi 
alkoi tavalliseen aikaan huhti-
kuussa, mutta hyvin kiihkeänä 
ja lämpimien säiden myötä niin 

nopeana, että kokeneellakin hortoilijalla oli 
vaikeuksia pysyä vauhdissa mukana. Aikai-
simpia kevätkasviksia, nokkosta ja vuohen-
putkea, pääsi Etelä-Suomessa keräämään 
ruuanlaittoon jo pääsiäisen aikaan. Vappu-
ruuissa maistuivat jo monet lajit.

Villivihanneksiin eli hortaan (kreikkaa, 
villiä vihreää syötävää) kannattaa perehtyä. 
Ne sopivat raakailijalle mainiosti lisäämään 
ruokaan vitamiineja, hivenaineita ja kui-
tuja. Villien kasvien ravinnepitoisuus on 
huomattavasti korkeampi, monissa tapauk-
sissa jopa moninkertainen verrattuna vil-

ERY:n pitkäaikainen jäsen, 
hortaohjaaja ja yrttineuvoja 
Leena Ilmarinen antaa vinkkejä 
villivihannesten keruuseen ja 
käyttöön.

Rikkakasveista rikkauskasveiksi

Miten sukeltaa 
villivihannesten maailmaan

jeltyihin kasveihin. Villeistä kasveista tu-
lee vahvoja ja antioksidanttipitoisia, koska 
ne joutuvat ilman ihmisen apua selviämään 
taistelussa elintilasta ja kasveja syöviä eläi-
miä vastaan. Siksi pienikin määrä jotakin 
hortaa vie ruuan ravinteikkuuden aivan uu-
delle tasolle.

Mistä aloittaa?
Villivihannesten kerääminen kannattaa 
aloittaa kasveista, jotka varmasti tuntee. 
Koskaan ei saa kerätä syötäväksi mitään, 
mitä ei tunnista aivan varmasti. Maistaa-
kaan ei saa, koska Suomen luonnossa on 
myös tappavan myrkyllisiä kasveja, joista 
jotkut maistuvat hyvälle.

Yleensä suomalaiset tuntevat ainakin 
nokkosen ja voikukan. Molemmat ovat 
omia suosikkejani, oikeita superkasveja. 

Villikasvien käyttö on helpointa aloittaa 
niin, että lisää niitä ruokiin, joita muuten-
kin valmistaa - ensin pieniä määriä tunnus-
tellen, maistellen ja kehoaan kuunnellen. 
Sitten määriä voi vähitellen lisätä ja löytää 
maistuvimmat yhdistelmät.
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Kerääminen ja säilyvyys
Villivihanneksia kerätään puhtailta paikoil-
ta, esimerkiksi pihoilta, luomuviljelyksiltä, 
metsistä ja ulkoilualueilta riittävän kaukaa 
poluista, koska koirat lannoittavat reittien 
varsia.

Kerätty saalis pitää käsitellä heti kotiin 
saavuttua. Ruokaan käytettävät kasvit 
huuhdotaan, pilkotaan ja kokataan. Lähi-
päivinä käytettävät pakataan ilman huuh-
tomista kannelliseen rasiaan kostean talous-
paperin kanssa. Sillä tavalla ne säilyvät jää-
kaapissa muutaman päivän käyttökelpoi-
sina.Pakastettavat ja kuivattavat kasvit kä-
sitellään myös saman tien eikä niitä säilötä 
jääkaappiin odottamaan parempaa aikaa, 
koska laatu on nyt parhaimmillaan. Yhdellä 
keruukerralla voi siis kerätä muutaman päi-
vän tarpeen.

Sesonki on pitkä
Monesti ajatellaan, että hortasesonki kes-
tää toukokuusta juhannukseen. Se ei pidä 
paikkansa, vaan sesonki on onneksi paljon 
pitempi. Tänä keväänäkin keruuaika alkoi 
jo huhtikuussa. Kerättävää riittää yleensä 
lumentuloon saakka. Lajivalikoima ei sil-
loin ole välttämättä kovin laaja, sillä pak-
kaset nitistävät osan kasveista. Sitkeimmät 
syötävät kasvit selviävät pienissä pakkasis-
sa kunnes lumi peittää maan. 

Olen kirjoittanut tässä Etelä-Suomessa 
asuvan ja hortoilevan näkökulmasta. Poh-
joisessa kausi alkaa vähän 
myöhemmin ja lajivali-
koima voi olla erilainen. 
Esimerkiksi vuohenputki 
ei kasva ihan pohjoisessa.

Entä talvella?
Talvella ei tuoreita kas-
veja ole saatavilla, mutta 
onneksi siihen voi varau-
tua kesän aikana. Oman 
kodin tiloista ja pakasti-
men koosta riippuen voi 
kuivata ja pakastaa kas-

veja. Pakastettuna ne säilyttävät paremmin 
rakenteensa ja ovat enemmän vihannesmai-
sia. Kuivattuna kasvit ovat erittäin helppo-
käyttöisiä: pienellä pyöräytyksellä ne kato-
avat ruuan joukkoon tai haudutuksen jäl-
keen ne ovat oivaa yrttiteetä. Itse käytän 
molempia säilömistapoja.

Miten tästä eteenpäin?
Jos tuntuu, ettet rohkene yksin astua hor-
tan maailmaan, niin lähde jonkun osaajan 
matkassa pihalle tai maastoon ja pyydä saa-
da opetella kunnolla yksi tai kaksi kasvia. 
Sillä pääsee hyvin alkuun. 

On järkevää testailla ja tutustua yhteen 
kasviin kerrallaan perusteellisesti, ja huo-
mata millä tavalla valmistettuna pitää siitä 
eniten vai pitääkö ollenkaan. Jos opettelee 
pari uutta kasvia kesässä, niin kymmenen 
vuoden päästä valikoima on jo laaja.

Villivihanneskursseja järjestetään erityi-
sesti keväällä ja alkukesästä ympäri Suo-
men. Kurssilta saa hyvät perustiedot ja pää-
see turvallisesti alkuun.

Jokamiehenoikeudet
Vastuullinen kerääjä kerää kasveja kohtuul-
lisesti, ei koskaan puhdista koko kasvustoa. 
Suojellut ja uhanalaiset kasvit jätetään ko-
konaan rauhaan.

Minkään kasvin juurien kerääminen ei 
kuulu jokamiehenoikeuksiin. Jos haluaa ke-
rätä juuria, on oltava maanomistajan lupa. 
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Puiden osien kerääminen ei myöskään 
kuulu jokamiehen oikeuksiin. Poikkeus 
ovat marjat eli esimerkiksi pihlajan ja kata-
jan marjojen kerääminen on luvallista. Ke-
rätkäämme siis ruohovartisia yleisiä kasveja 
ilman juuria kohtuullisia määriä.

Kännykkään voi hankkia kätevän luon-
nontuoteluvan kolmeksi kuukaudeksi tai 
vuodeksi. Se oikeuttaa keräämiseen Met-
sähallituksen monikäyttömetsissä. Lue li-
sää metsa.fi.

Nokkonen, Urticaceae-heimo
Lähes kaikki ihastuvat nokkosen mietoon, 
mutta hienostuneeseen makuun. Nokkosta 
on helppo löytää ja kerätä hanskat kädessä.

Nokkonen on luonnon monivitamiini. 
Se sisältää raudan lisäksi lukuisia muitakin 
ravinteita kuten beetakaroteenia, foolihap-
poa, piitä, mangaania, magnesiumia, kal-
siumia sekä D-, K- ja C-vitamiineja. Nok-
kosessa rauta on hyvin imeytyvässä muo-
dossa, joten jo muutama nokkosateria saat-
taa virkistää aneemisen ihmisen oloa. Sa-
malla välttää synteettisten rautavalmistei-
den mahdolliset sivuvaikutukset. 

Jos haluaa puhtia ja energiaa, eroon 
nuutuneesta ja saamattomasta olotilasta, 
nokkosta kannattaa alkaa lisätä ruokiin 
säännöllisesti.

Pinaatti kannattaa korvata nokkosella. 
Nokkosen rautapitoisuus on jopa seitsemän 
kertaa korkeampi kuin pinaatin.

Nokkonen on nitraattikasvi, joten sitä 
suositellaan kerättävän parin aurinkoi-
sen päivän jälkeen kuivalla säällä. Nok-
kosta ei pidä kerätä paikoista, joissa se kas-
vaa poikkeuksellisen rehevänä, koska maa-
perässä on silloin paljon typpeä, joka lisää 
nitraattipitoisuutta. 

Lopuksi kerätyt nokkoset ryöpätään pi-
kaisesti kiehuvassa vedessä. Ryöppäysve-
den voi käyttää kasvien lannoittamiseen tai 
(tummien) hiusten huuhteluun.

Joitakin raakailijalle sopivia nokkos-
ruokia: Smoothiet, esimerkiksi nokkonen 
ja mansikka sopivat mainiosti yhteen. Pes-
tot tehosekoittimessa valmistettuna tai veit-
sipestona. Raakakeitot, niihin on helppo li-
sätä nokkosta tai muuta hortaa samalla, 
kun pyöräyttää keiton tehosekoittimessa. 
Jäätelöt, esimerkiksi nokkonen ja minttu 
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ovat herkullinen makupari. Nokkossipsit 
kuivurissa.

Voikukka, Taraxacum spp.
Voikukka puhdistaa kehoa ja on lempeä 
nesteenpoistaja. Siksi se poistaa myös tur-
votusta. Monen maksa on nykyään rasit-
tunut ja rasvamaksa yleinen. Voikukka on 
erinomainen valinta maksan hoitajaksi. Si-
tä voi käyttää ruuissa, haudukkeena tai val-
miina alkoholiuutteena.

Voikukan maku on hiukan karvas. Mutta 
jos pitää rucolasta, on helppo pitää myös 
voikukasta ja lisätä sitä salaattiin ja muihin 
ruokiin. 

Eri paikoissa kasvaneet voikukan lehdet 
maistuvat erilaiselle, samoin eri pikkulajien 
yksilöt. Kannattaa maistella eri paikoissa 
kasvaneita voikukan lehtiä. Totuttelussa 
auttaa myös se, että repii lehtiruodin pois, 
sillä se sisältää kitkerää maitiaisnestettä.

Voikukan kaikki osat voi käyttää - lehdet, 
nuput, kukat ja juuret. Itse rakastan voi-
kukkaa ja käytän voikukan lehtiä joka iki-
nen päivä kesällä, talvellakin usein.

Nuppujen ja kukkien sesonki on hy-
vin lyhyt, joten silloin pitää olla valmiina. 
Juuret pitää kerätä hyvin aikaisin keväällä 
tai myöhään syksyllä, jolloin ne ovat me-
hevämpiä, kun voima ei mene kasvuun ja 
kukintaan.

Joitakin raakailijalle sopivia voikukka-
ruokia: Tuoreet lehdet pizzan tai siemennäk-
kärin päälle, lehtiruotien kanssa tai ilman. 
Herne-voikukkapesto, Voikukanlehtijuoma.

Siankärsämö, Achillea millefolium
Siankärsämö on Suomen luonnon tuhattai-
turi, joka sisältää runsaasti hivenaineita mm. 
seleeniä, josta suomalaisilla usein on puutet-
ta. Siankärsämö on ollut aina Suomessa ar-
vostettu kasvi. Vanha kansa saattaa tuntea sen 
nimellä akantupakki tai pellonvanhin. On 
muutenkin kiinnostavaa kysellä vanhempien 
sukulaisten ja tuttavien muistoja villivihan-
nesten käytöstä ruokana ja rohdoksena.

Siankärsämöllä on monenlaisia tervey-
dellisiä vaikutuksia. Se on verenseisautta-
jakasvi, joka myös lievittää kipua, tehostaa 
verenkiertoa ja voi tuoda helpotusta kyl-
miin jalkoihin, edistää ruuansulatusta, hoi-
taa maksaa, suolistoa ja hengitysteitä. Se 
on myös hyvä immuunipuolustuksen tuki 
ja sopii flunssaisen hoidoksi. Kasvia on 
käytetty ja käytetään lähes vaivaan kuin 
vaivaan.

Nuoria lehtiä voi alkaa kerätä aikaisin 
keväällä. Ne ovat herkkua monenlaisissa 
ruuissa. Niitä voi lisätä silppuna salaattei-
hin, pieninä määrinä smootheihin ja  

Aurinkoteetä kukkivasta siankärsämöstä. 
Katso sen ja muiden villivihannesruokien 
ja -juomien valmistus Reseptit-osiosta.

Ostorucola kannattaa ainakin kesäaikaan 
korvata voikukan lehdillä. 
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pestoihin tai hauduttaa teetä, joka on 
maultaan helppo ja lempeä. Kukkiva kasvi 
on rohdoksellisempi ja huomattavasti vah-
vemman makuinen. Siinä vaiheessa lehdet-
kin muuttuvat puisevimmiksi. 

Huom! Jos olet allerginen kamomillalle, 
pujolle tai muille kasveille, kokeile siankär-
sämöä hyvin varovasti. Saatat saada siitä-
kin oireita.

Joitakin raakailijalle sopivia siankärsä-
möruokia: Sofian siankärsämöpallerot, Sian-
kärsämöinen siemennäkkäri, Aurinkotee.

Vuohenputki,                           
Aegopodium podagraria

Vuohenputki on yleinen, satoisa ja her-
kullinen villivihannes, mutta valitettavasti 
myös kovin vihattu. Se johtuu kasvin valta-
vasta elinvoimasta ja leviämiskyvystä. Vuo-
henputkea voi oppia myös rakastamaan, jos 
kokeilee uteliaasti uusia ruokalajeja.

Vuohenputken maku on helppo ja 
mieto, joten se on todellinen aloittelijan 
gourmetkasvi. Sitä voi hetkessä kerätä isoja 
määriä ja käyttää esimerkiksi levitteissä, 
pizzan päällä, kräkkereissä, salaateissa, 
smoothiessa, hapankaalin tuunaamisessa, 
tuorekeitoissa ja jopa jälkiruuissa. Lapset-
kin yleensä pitävät vuohenputken lempe-
ästä mausta. Jos valmistat itse hapankaalia, 

lisää joukkoon runsaasti vuohenputkea tai 
muita villivihanneksia.

Huom! Vuohenputki pitää tunnistaa eh-
dottoman varmasti ennen kuin sitä kerää 
syötäväksi. Putkikasveissa on myös erittäin 
myrkyllisiä kasveja.

Joitakin raakailijalle sopivia vuohen-
putkiruokia: Salaatti, jossa sekalaisia vih-
reitä, paljon vuohenputkea, silputtua vii-
kunaa, granaattiomenansiemeniä, aurin-
gonkukansiemeniä ja yrttiöljykastike. Vuo-
henputkilevite, Hapatettu vuohenputkinen 
tuorejuusto.

Maitohorsma,                          
Epilobium augustifolium

Maitohorsman varhaiskevään parsavaihe on 
ehtinyt mennä ohi tämän lehden ilmesty-
miseen mennessä. Se ei haittaa, koska tätä 
satoisaa kasvia voi kerätä koko kesän. Nuo-
rista kasveista voi taittaa taipuisan osan lat-
vaa ja vanhemmista riipiä pelkkiä lehtiä.
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Lehtiä voi lisätä monenlaisiin ruokiin tai 
kuivata ja käyttää viherjauheen yhtenä ai-
nesosana. Kun kukinta alkaa, kukkia voi 
käyttää koristeena, tehdä jääkuutioita, ma-
kuvettä tai simaa.

Maitohorsman kasvupaikka kannattaa 
painaa mieleen sen kukkiessa, koska silloin 
sitä ei voi sekoittaa mihinkään muuhun 
kasviin. Sieltä voi seuraavana keväänä ke-
rätä maitohorsmaparsaa. Se ei maistu ihan 
parsalle, mutta on oma kevätherkkuni.

Maitohorsma hoitaa limakalvoja vatsassa 
ja hengitysteissä. Se sisältää jopa proteiinia.

Fermentointi parantaa huomattavasti 
kuivattavan maitohorsman makua. Näin 
saatu hauduke on hienon makuista.

Peltokanankaali,                    
Barbarea vulgaris

Peltokanankaalilla on lyhyt ja värikäs sesonki 
toukokuussa. Lähes kaikki tienvarsien keltai-
set kukkijat ovat tuolloin kanankaalia. Ke-
rättäväksi sitä löytyy kyllä muualtakin, koska 
se on hyvin yleinen kasvi. Itse pidän kasvin 
vahvasta mausta ja käytän sitä paljon, kun 
sen aika on. Syksyllä tulee uusi sato, mutta 
kukinta on niin vaatimaton, että useimmilta 
se jää huomaamatta.

Kasvista voi käyttää lehtiä, nupullisia 
kukkavarsia parsakaalin tapaan ja kukkia, 
jotka ovat todella vahvan  makuisia.

Peltokanankaali kuuluu ristikukkaisiin 
ja on monien muiden tavoin karvas maul-
taan. Siksi se onkin hyvä ruuansulatuk-

sen apu ja runsaan C-vitamiinipitoisuuden 
vuoksi hellii talven nuuduttamaa ihmistä. 

Joitakin raakailijalle sopivia kanan-
kaaliruokia: Marinoitu peltokanankaali.

Teksti ja kuvat Leena Ilmarinen
ERY:n pitkäaikainen jäsen
hortaohjaaja, yrttineuvoja
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Minun tarinani

Sairastuin näköhermotulehduk-
seen vuonna 1979 odottaessani 
toista lastani. En tiennyt, mistä 
oli kysymys, kun näkö sillä taval-

la sumeni yhtäkkiä. Juostuani monta kertaa 
silmäklinikan päivystyksessä, (jonne siis sil-
mäklinikalta minut aina käskettiin seuraa-
vana päivänä uudestaan tulemaan), minut 
lopulta otettiin sisälle osastolle. Sain kuulla 
ikäviä kommentteja lääkäriltä, kuten: Mis-
tä alkaen olet alkanut näköäsi tuolla tavalla 
tarkkailemaan? Minua kai luultiin luulosai-
raaksi, kun en enää nähnyt kunnolla. 

Kaikenlaisia tutkimuksia tehtiin, joista 
en tajunnut mitään. Myös elämäni ensim-
mäinen selkäydinpunktio tehtiin silloin. 
Lääkkeeksi sain vain B-vitamiinia jättian-
noksina. Näkö ei koskaan palautunut en-
nalleen, mutta kuitenkin parani vähän siitä 
pahimmasta vaiheesta.

Viiden vuoden päästä tuli uudelleen nä-
köhermotulehdus ja minut otettiin taas 
osastolle. Se oli minulle hankalaa, koska 
olin siinä vaiheessa eronnut ja kolmen lap-
sen yksinhuoltajaäiti. Pidin osastolla erästä 
toista potilasta lähes luulosairaana ja ylire-
agoivana. Myös hänellä oli näköhermotu-
lehdus, ja hän hoki koko ajan pelkäävänsä, 
että hänellä on MS-tauti.

En ollut koskaan kuullutkaan sellaisesta 
taudista. Mutta tämän takia kysyin lääkä-
riltä, että voiko minulla olla MS-tauti. Lää-
käri vastasi, että viisi vuotta aiemmin teh-
dyt tutkimukset kyllä viittaavat siihen, että 

MINUN OLI PAKKO 
PARANTUA

Viveka Haapio oli kolmen pienen 
lapsen yksinhuoltaja, kun hän 
sairastui. Hänen oli saatava 
itsensä kuntoon lasten takia.

minulla se olisi. Olin aivan pöyristynyt,   
ettei minulle ollut kerrottu asiasta mitään 
viisi vuotta aiemmin. Ihmettelin, kuinka 
lääkäreiden vaitiolovelvollisuus koski myös 
potilasta itseään. Jos ei osannut suoraan ky-
syä oikeilla nimillä, ei näköjään mitään 
kerrottu.

Diagnoosi MS-taudista herätti
Tieto MS-taudista oli tietenkin yksinhuolta-
jaäidille valtava shokki. Ylipuhuin äitini 
meille nukkumaan pariksi viikoksi, koska 
pelkäsin, että jonain aamuna en herää ollen-
kaan tai sitten herään täysin halvaantuneena. 
Jouduin myös kertomaan pienille lapsilleni, 
kuinka heidän tulisi toimia, jos jotain sel-
laista tapahtuisi. Tämä oli vaikeaa, koska en 
tahtonut turhaan  pelotella lapsiani.

Silloin päätin vakaasti, että minä aion 
olla maailman ensimmäinen ihminen, joka 
parantuu MS-taudista. Minun oli pakko! 

Viveka Haapiolla ei ole ollut MS-taudin 
pahenemisvaihetta yli 20 vuoteen.
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Minun tarinani
Ei ollut muuta vaihtoehtoa kolmen pienen 
lapsen yksinhuoltajana. Niin palasin tutki-
maan tarkemmin elävää ravintoa, joka luon-
nollisuudellaan oli vakuuttanut minut jo sil-
loin, kun siitä olin kuullut ensimmäistä ker-
taa. Kasvissyöjä olin ollut jo monta vuotta ja 
elävää ravintoa olin kokeillut aiemminkin, 
tietämättä siitä juuri mitään.

Elävästä ravinnosta tuli elämäntapa
Elävä ravinto on siis kuulunut elämääni yli 
35 vuotta eri asteisina jaksoina. Tiukimmil-
lani olen ollut täysin elävän ravinnon syöjä, 
jolloin en sortunut edes mihinkään herk-
kuihin. Tätä sataprosenttisen tiukkaa vai-
hetta kesti ehkä muutaman vuoden. Sil-
loin myös paastosin joka kevät ja syksy 
sekä kävin säännöllisesti 
Colonic-huuhteluissa.

Onneksi Elävän ravinnon 
yhdistyksellä oli MS-tuki-
henkilö, jolle aina soitte-
lin silloin tällöin saadakseni 
henkistä tukea asialleni, ja 
sainkin. Kävin Ahvenan-
maalla Elävän Ravinnon Instituutissa joka 
kesä 10-15 vuoden ajan. Näinä aikoina pi-
dimme poru-kalla myös elävän ravinnon il-
toja kerran kuussa vuorotellen toistemme 
kotona. Ne olivat tosi mukavia ja kaipaan 
niitä vieläkin.

Alun haparointien ja ongelmien jälkeen 
löysin lopulta sellaisen ruokavalion, joka oli 
juuri minulle sopiva. En ole koskaan ollut 
kiinnostunut ruuanlaitosta enkä syömisestä 
ylipäätään. Niinpä oma ruokavalioni muut-
tui mahdollisimman yksinkertaiseksi. Söin 
kolme ateriaa päivässä. Aamulla oli seesam-
tuorepuuro. Sen söin joka aamu vuosikym-
menien ajan, kunnes olin varmaan saanut 
seesamista sen, mistä minulla oli puute. Hi-
moitsin seesaminsiemeniä niin pitkän ai-
kaa, että kyllästyin.

Toinen ateriani oli aina pelkkää vesime-
lonia, jonka söin tiskipöydän päällä, koska 
se oli niin sotkuista. En välitä kauniista kat-

tauksista tai muusta sellaisesta, vaikka joka 
paikassa vakuutellaan, kuinka tärkeä kat-
taus on. Minulle se ei ole tärkeää, vaikka 
monien on sitä vaikea uskoa.

Kolmas ateriani oli aina viherkeitto. Se 
on ihanan helppo ja siitä saa todella hyvän 
makuisen, kun oppii tekemään. Omaani 
tuli aina ituja, avokadoa, ulkoa kaikenlai-
sia puiden lehtiä ja maassa kasvavia kasveja, 
ja sitten mitä sattui kaapista löytymään, esi-
merkiksi porkkanaa, tomaattia. Ja maus-
teeksi aina Bragg-soijakastiketta.

Ruokavalio sallivammaksi   
vuosien varrella
Alkuvuosina olin ahkera itujen ja verso-
jen kasvattaja. Monta vuotta käytin joka 

päivä vehnänorasme-
hua. Jossain vaihees-
sa vehnänorasmehuun 
tuli sellainen stop-
pi, että se alkoi okset-
taa, enkä enää pysty-
nyt sitä käyttämään. 
Olen kuullut muilta-

kin, jotka ovat sitä käyttäneet useita vuo-
sia, että jossain vaiheessa on tullut ehdo-
ton stoppi. Ehkä olin siitäkin jo saanut 
kaiken, mitä tarvitsin.

Sen jälkeen ruokavalioni on muuttunut 
pikkuhiljaa aika lailla sallivammaksi.  
Uuden miesystävän myötä tuli siirryttyä 
kompromissiruokavalioon, eli vuonna 
2004 aloin syödä kalaa. Nykyään syön lä-
hes mitä sattuu, paitsi että lihaa ja maito-
tuotteita vältän kaikin tavoin. Maitoa ol-
laan työntämässä lähes kaikkeen ja niin 
sitä väkisinkin tulee joskus jonkun herkun 
mukana syötyä.

Olen ollut lapsesta asti maitoallerginen 
(jota ei tietenkään tiedetty silloin, kun olin 
lapsi, vaan minut pakotettiin juomaan mai-
toa, jota inhosin), joten minulla on luon-
tainen vastenmielisyys siihen. Harmi vaan, 
että kypsytetyt juustot ovat sellaista herk-
kua, että niitä tulee kyllä syötyä. Nykyään 

Neurologi sanoi kerran 
minua tutkiessaan, että 

MS-tauti voi myös pysähtyä. 
Tätä minä kannan sydämessäni.

”
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tosin pyrin siihen, etten ollenkaan ostaisi 
niitä, koska muuten syön koko palan 
sellaisenaan.

Yksinkertainen terve ruokavalio 
on toiminut
Ruokavalioni on tällä hetkellä sellainen,  
että syön hyvin yksinkertaisesti silloin, kun 
on nälkä, eli aika harvoin, yhdestä kahteen 
kertaa päivässä. Aina en malta syödä vaikka 
on nälkä, koska minulla on niin paljon 
muuta kivempaa tekemistä.

Kotona syön tuorepuuroja, salaatteja, 
tuorekeittoja, joskus myös kalaa, muna-
kasta tai keitettyjä vihanneksia. Kun olen 
jossain muualla, syön mitä tarjotaan (paitsi 
lihaa ja maitoa) tai mitä ravintolasta saa.

Tänä päivänä elävän ravinnon osuus ruu-
astani on noin 30-80 prosenttia eli keski-
arvo 55 prosenttia.

Miten sitten on terveyden laita? Kun ai-
koinaan siirryin elävään ravintoon, ystä-

vät kysyivät jo viikon päästä, kuinka ra-
vinto on vaikuttanut. Vastasin aina, etten 
voi mitenkään tietää, koska minusta ei ole 
olemassa kloonia, joka söisi eri tavalla. En 
tiedä vieläkään.

Mahdollisimman terve ruokavalio (sen 
verran kuin jaksan sitä noudattaa) on mi-
nun valintani. Tiedän, että elävä ravinto on 
terveellisin ruokavalio, jonka olen löytänyt. 
Yli 20 vuotta sitten minulla oli MS-tau-
dissa muutamia pahenemisvaiheita, ehkä 
yhdestä kahteen näköhermotulehdusta alun 
jälkeen, ja pari kertaa jaloissa heikkouden 
tunnetta. Nämä menivät onneksi ohi pa-
rissa kuukaudessa. Neurologi sanoi kerran 
minua tutkiessaan, että MS-tauti voi myös 
pysähtyä. Tätä minä kannan sydämessäni. 
Uutta pahenemisvaihetta minulla ei ole ol-
lut yli 20 vuoteen, eikä toivottavasti ikinä 
enää tulekaan.

Viveka Haapio

Minun tarinani
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Hyvä vatsan toiminta on ter-
veyden perusta. Myös mieli-
ala riippuu suuresti siitä, onko 
suoli toiminut ajallaan. ERY:n 

keskusteluillassa 5.10.1992 Elsa Ervamaa 
kertoi tekevänsä paksusuolen toimintaa 
edistävän aamujumpan joka aamu vuotees-
sa ennen ylösnousua. Elsa myös näytti, mi-
ten liikkeet tehdään ja kun paikalla oli vielä 
taiteilija Inge Löök, saimme jumppaohjeet 
piirroksiksi, joita apuna käyttäen voi nyt 
jokainen, joka ei ole täysin tyytyväinen vat-
sansa toimintaan, lähteä jumppaa toteutta-
maan. Ja meitähän on!

Elävä ravinto luo suotuisat olosuh-
teet paksusuolen tervehtymiselle: terveh-
tymisestä pitää puhua, sillä paksusuolen 
kunto ei ole hyvä yhdelläkään varttuneem-
malla tai nuoremmallakaan sekaruoansyö-
jällä. Ja sitähän me kaikki olemme olleet. 
Elävä ravinto ei kuitenkaan tee ihmeitä 
hetkessä, eikä ilman avustavia toimenpi-
teitä. Liikunta ja suolihuuhtelut ovat ai-
van välttämättömiä kuntoutettaessa lais-
kaa paksusuolta.

Elsa Ervamaa kertoi kärsineensä umme-
tuksesta jo lapsena. Pitkäaikainen kasvis-
syöntikään ei ollut vatsan toimintaa vilkas-
tuttanut. Paksusuolen koneellisen vesipe-
sun, colonic-hoitosarjan hän katsoo omien 
huuhtelujen lisäksi olleen perusta kuntou-

Paksusuolen aamujumppa
Elävän ravinnon ohjelmaan 
kuuluu puhtaan ravinnon lisäksi 
puhdas ilma, liikunta, rentoutu-
minen, myönteinen ajattelu ja 
puhdistautuminen. Vatsan toi-
mintaa parantava arkistohelmi 
Paksusuolen aamujumppa on 
kaivettu Elävän ravinnon ystävän 
numerosta 4/1992. Ota talteen!

tuksen aloittamiselle. Vasta kun paksusuoli 
on saatu puhdistetuksi sen seinämiin vuo-
sien saatossa pinttyneestä ja pakkaantu-
neesta kuonasta, voidaan alkaa puhua sen 
vähittäisestä tervehtymisestä. Ja tämä ter-
vehtyminen voi elävän ravinnon käyttäjäl-
läkin viedä vuosia riippuen siitä, kuinka 
laiska paksusuoli aloitettaessa on.

Elsa on kuntouttanut paksusuoltaan 
määrätietoisesti. Joka-aamuisen vuoteessa 
tehtävän jumpan liikkeet ovat kehittyneet 
ja lisääntyneet vähitellen, sitä mukaa kun 
tietoa ja kokemusta on kertynyt ja jumppa 
kehittyy varmasti vielä jatkossakin. Elsa ko-
rostaa, että jokaisen on hyvä etsiä itselleen 
sopivin liikesarja tai muu kuntoutuskeino, 
jota sitten mielellään ja asiaan paneutuen 
toteuttaa. Trampoliinihyppely on eräs hyvä 
aamujumpan muoto. Muiden hyvien vai-
kutustensa lisäksi se edistää myös paksu-
suolen toimintaa.

Noustuaan vuoteesta Elsa juo noin 
kolme desilitraa haaleaa vettä ja saman ver-
ran vielä puolen tunnin tai tunnin kulutta 
tyhjään vatsaan, mikä edistää suoliston toi-
mintaa. Jos tuntuu hyvältä, voi veden juon-
nin jälkeen vielä jatkaa seisaaltaan vartalon 
venytyksiä, taivutuksia ja kiertoliikkeitä.

Hyväksi vatsan toiminnan kannalta Elsa 
on havainnut myös seesaminsiementen pu-
reskelun ennen ateriaa. Hän liottaa kuori-
mattomia seesaminsiemeniä isomman erän 
kerrallaan ja laittaa purkin jääkaappiin, 
jossa siemenet voivat itää. Kerrallaan hän 
pureskelee kaksi ruokalusikallista siemeniä, 
jos tuntuu, että vatsan toiminta sitä vaatii.

Hän on myös huomannut vatsansa toi-
mivan paremmin, kun ruoassa on mukana 
myös karkeampaa kuitua: aivan kaikkea 
ruokaa ei kannata tehosekoittaa hienojakoi-
seksi. Selvästi ummetusta aiheuttavaksi Elsa 
on omalla kohdallaan havainnut banaanin 
syönnin useampana peräkkäisenä päivänä. 
Sama vaikutus on, jos useampana  
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peräkkäisenä päivänä syö liikaa valkuaista 
tai makeita herkkuja. Ummetuksen syyt 
voivat olla hyvin yksilöllisiä, joten kannat-
taa tarkkailla omaa ruokavaliotaan.

Myös ulostusasennolla on merkitystä 
paksusuolen toiminnan kannalta. Kyykky-
asento, jossa toimenpide alunperin on suo-
ritettukin, tyhjentää suolen paremmin kuin 
nykyinen istuma-asento. Hyvä olisi siis 
nostaa jalat jakkaralle pytyllä istuessaan, tai 
jos fysiikka sen sallii, nousta kyykkyyn wc-
altaan renkaalle.

Vuosien 1988-89 vaihteessa Elsa vietti 
kaksi kuukautta Intiassa, joista kolme viik-
koa Bangaloren kaupungissa Institute of 
Naturopathy & Yoga Sciences -nimisessä 
luontaishoitolassa ja joogainstituutissa. 
Siellä vatsan toimintaa edistävä liikesarja 
täydentyi entisestään, eikä siitä tähän artik-
keliin mahdukaan kuin vuoteessa tehtävä 
jumppa. Intialaisessa instituutissa harrastet-
tiin myös meille Kuhne-kylpyinä tunnet-
tuja istumakylpyjä vatsan toimintaa edis-
tävinä hoitoina. Säännölliset Kuhne-kylvyt 
kuuluivat Elsan ohjelmaan vielä pitkän ai-
kaa Intian jälkeenkin. 

Instituutissa opetettiin myös tekemään 
kylmiä kääreitä vatsalle. Ne edistävät pak-
susuolen toimintaa ja auttavat tilapäisissä 
häiriöissä, esimerkiksi silloin kun on syö-
nyt liikaa tai liian myöhään. Kääreet tuo-
vat avun myös suolistokaasuihin, niin kuin 
monet aamujumpan liikkeistäkin.

Viikattu puuvillapyyhe kastellaan mah-
dollisimman kylmällä vedellä ja puristetaan 
liika vesi pois. Kääre sidotaan pitkän villa-
kangaskaistaleen ja nauhojen avulla navan 
ja nivusten väliselle alueelle vatsan päälle. 
Näin sitä voi pitää vaikka kotiaskareita toi-
mitellessa. Kääreen voi myös laittaa illalla 
nukkumaan mennessä ja ottaa sen pois 
vasta, kun herää. 

Paksusuolen kuntouttaminen vaatii sin-
nikkyyttä. Elsa on kuitenkin sitä mieltä, 
että hyvinkin huonossa kunnossa oleva 
suoli aikanaan kuntoutuu, kun siitä pi-
detään huolta. Hän onkin sitä mieltä, et-
tei aamujumppakaan saa olla pelkkä tekni-
nen toimitus, vaan paksusuoleen pitää kiin-
nittää myönteisiä ajatuksia, helliä hieron-
nalla ja kiittää sitä, kun edistystä tapahtuu. 
Kaikenlainen stressi vaikeuttaa paksusuolen 
toimintaa: sisäinen tasapaino ja rauha aut-
tavat tässäkin asiassa. 

Tee paksusuolen aamujumpan liikkeitä 
niin monta kertaa kuin hyvältä tuntuu, 
mitä enemmän sitä parempi. Aloita kui-
tenkin varovaisesti pienemmästä määrästä 
liikkeitä.
Elsa Ervamaata haastatteli

Kaija Shurupov
Kuvat Inge Löök 

Aloita kokovartalovenytyksellä. Nosta kä-
det vartalon jatkeeksi ja venytä ensin oikea 
puoli varpaista sormiin, sitten vasen.

Nosta kädet ja pidä ne rentoina ylhäällä. 
Nosta lapaluita (älä käsiä!) alustalta vuo-
ron perään. Liike laukaisee jännityksen la-
paluiden ja hartioiden alueelta sekä vahvis-
taa keuhojen aluetta ja vaikuttaa sitä kautta 
myös paksusuolen toimintaan. 
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Pään kierto sivulta toiselle. Irrottaa nikamia 
ja vahvistaa kurkun aluetta.

Vatsan alueen pumppausliike, joka perus-
tuu jännitykseen ja rentoutukseen. Supis-
ta pakarat ja jännitä vatsalihakset. Laukai-
se jännitys. Jännittyneenä polvet kohoavat 
alustalta. 

Liikkeen voi tehdä myös polvet koukussa, 
jalkaterät alustalla. Liike aktivoi suolistoa ja 
kiinteyttää lihaksia.

Lantion venytys. Nosta sivusuunnassa kai-
naloa kohti ensin lantion oikeaa puolta, sit-
ten vasenta. Lantion toinen puoli työntyy 
varpaita kohti. Liike aktivoi suoliston aluet-
ta ja vaikuttaa myös selkärankaan.

Voit rentouttaa välillä potkimalla jalkoja 
siten, että polvet nousevat alustalta vuoron 
perään. Voit tehdä tätä ja seuraavaa liikettä 
myös vuorotellen.

Tämä liike vastaa edellistä, mutta jalat 
ovat koukussa. Nosta jalat koukkuun vat-
san päälle ja pidä ne rentoina. Nosta lan-
tiota sivusuunnassa kainaloa kohti, vuoro-
tellen oikeaa ja vasenta puolta. Pidä jalat 
koko ajan rentoina. Tee liikkeet lantiolla, 
älä jaloilla. Liike vahvistaa vatsalihaksia ja 
suoliston aluetta ja notkistaa selkärankaa.

Rentoutus liikkeen jälkeen: pidä jalat 
edelleen koukussa vatsan päällä ja iske kan-
tapäillä istumalihaksia, vuorotellen oikealla 
ja vasemmalla kantapäällä.

Nosta jalka sivulle koukkuun, ensin oikea, 
sitten vasen. Viivy asennossa vähintään 30 
sekuntia/jalka.

Nosta jalka toisen jalan päälle. Tee pyörit-
tävää hierontaliikettä, vatsan alueeella, nai-
silla oikea käsi alapuolella, miehillä vasen. 
Vaihda jalkaa. Viivy asennossa vähintään 
30 sekuntia/jalka. Hieronta lisää energiaa 
suoliston alueella.



20

Taivuta jalka koukkuun lantion viereen, 
ensin oikea, sitten vasen. Hiero jalkapoh-
jan keskialuetta, jossa sijaitsevat paksusuo-
len akupisteet.

Saman hieronnan voit tehdä myös 
istuma-asennossa.

Hiero voimakkaasti paksusuolen poikittais-
ta osaa: oikea käsi työntää, vasen vetää sa-
maan suuntaan oikealta vasemmalle.

Tämä on liike, jota voit tehdä aina aterioin-
nin jälkeen. Se edistää ruoansulatusta. Is-
tu jalkojen päälle (joogan timanttiasento). 
Voit tukea nilkkoja pienellä tyynyllä tai ko-
koon käärityllä pyyhkeellä. Hiero vatsan 
aluetta, tai pelkästään istu rentoutuneena 
5-10 minuuttia. 

Aterioinnin jälkeen myös vatsan alueen 
hieronta makuuasennossa edistää ruoan-
sulatusta. Hiero myötäpäivään, tee laajaa 
ympyrää.
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Ensimmäinen kokkausilta toteutui 
luonamme Espoon Nöykkiössä huh-
tikuussa! Meitä oli kuusi innokasta 

kokkaajaa yhdessä kokeilemassa ja kokkai-
lemassa, ruokia maistamassa ja kokemuksia 
vaihtamassa. Tarkoituksenamme on jatkaa 
kokkaus- ja keskusteluiltoja syksyllä.

Osallistujien ikähaarukka oli vähän yli 
50-vuotiaasta vähän yli 70-vuotiaaseen. 
Suurimmalla osalla oli terveyshaasteita, 

Lehden numerossa 4/2018 Pia 
Jarlas ja Leif Granholm kertoivat, 
että he pistävät hyvän kiertä-
mään aloittamalla elävän raaka-
ravinnon kokkausillat kotonaan. 
Onnistunut ensikokemus kan-
nustaa jakamaan tietoa elävästä 
raakaravinnosta jatkossakin.

jotka vaikuttivat kiinnostukseen. Mutta oli 
joukossa myös yksi ilman minkäänlaista 
terveysongelmaa. Kaikki kertoivat saa-
neensa itseään kiinnostavia tietoja raaka-
aineista ja valmistustavoista ja -laitteista, 
käyttökelpoisia reseptejä ja uusia makuelä-
myksiä. Kolme osallistujista oli Lefan su-
kulaisia. Heidän kanssaan jatkamme kok-
kausiltoja ja mukaan tulee myös muutama 
nuorempi sukulainen.

Koska useimmat elävän raakaravinnon 
syöjistä kokevat tarvitsevansa välillä myös 
lämmintä, ajatuksenamme on valmistaa/
tarjota joka kerta myös yksi lämmin kas-
visruokalaji. Itse tarvitsen lämmintä ruo-
kaa varsinkin talvisin, sillä olen mahdoton 
vilukissa. 

Tapanamme on pitää kotona jääkapissa/
kylmätilassa pikkuvarastoa raakoja vihan-
neksia,  juureksia ja ituja/versoja ja hapan-
kaalia, joista saa nopeasti koottua aterian 
perusosan. Lisäämällä siihen vaikka lämpi-

Kokataan yhdessä 
- terveisiä ensimmäisestä kokkausillasta
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miä papuja, härkistä, kvinoaa tai tofua tai 
höyrytettyä parsaa tai kukkakaalia saa äk-
kiä osittain lämpimän ja ruokaisamman 
ruuan. Pakastimeen valmistamme kerralla 
reilun satsin pieniä nopeasti lämmitettä-
viä ”lisäannoksia”, jotka ovat helposti saa-
tavilla. Hyviä ”lisiä” ovat myös siemennäk-
kärit sekä auringonkukka- ja kurpitsansie-
mentahnat, joita voi myös hapattaa. 

Ensimmäisenä tehtävänä oli pirteän aloi-
tusjuoman teko mehulingolla (fenkolia, 
kurkkua, omenaa, jäävuorisalaattia, lehti-
kaalia ja puristettua sitruunamehua). Seu-
raavaksi teimme seesaminsiemenmaitoa. 
Maistelimme sitä sellaisenaan ja erikseen 
banaanilla sekä viikunalla maustettuna. 
(Raakaa meininkiä s. 31)

Sitten oli vuorossa edellisen sivun ku-
vassa näkyvät ruokalajit: Mariannen näk-
kärit (kuumassa uunissa valmistettuina eh-
tivät heti maistettaviksi), kylmä sienikeitto 
(Raakaa meininkiä s. 25), Braggilla maus-
tettuja idätettyjä auringonkukansiemeniä ja 
porkkanaa, kurkkua, herkkusieniä ja selle-
riä, parsakaalipesto, siemen-pähkinä-tofusa-
laatti, valmiina ostettu miniversosekoitus, 
perinteinen auringonkukkasiementahna 
ja pikkusalaattia, inkivääri-tahini-kesäkur-
pitsanuudelit (Raakaa meininkiä s. 31). 
Teimme vielä ”jälkiruoaksi” Pian ja Lefan 
aamushotit (resepti ERY:n lehti 4/2018).

Täytyy todeta, että näin aloittelevalla jär-
jestäjätaholla meinasi kai mopo karata 
innostuksen voimalla. Käväisi jo mielessä, 
olimmeko suunnitelleet ylimitoitetun 
urakan – mutta tällä ihanalla porukalla 
teimme nämä kaikki! Ja kaikkia ruokia oli 
kiva maistella.

Iloksemme saimme myös kannustavia 
kommentteja:

”Halusin osallistua iltaan, sillä elävä 
ruoka on minulle suhteellisen tuntema-
tonta, mutta se kiinnostaa. Jotta itse ko-
keilisin kotona, halusin hiukan enemmän 
tietoa tekotavoista sekä mitä raaka-ainetta 
käytetään minkä kanssa. Tärkeintä oli ehkä 
kuitenkin saada maistaa ruokia, sillä myön-
nän että minulla oli ennakkoluuloja.

Maistaminen 
kannatti, sillä 
ruoka oli kau-
neuden lisäksi 
todella herkul-
lista ja täyttä-
vää. Ehkä hie-
man yllättä-
vääkin. Kai-
ken kaikkiaan 
oli ilta mieles-
täni erittäin rento, hyväntuulinen ja infor-
matiivinen. Illasta innostuneena olen jo 
hankkinut mehulingon sekä liudan uusia 
raaka-aineita. Suosittelen lämpimästi!”

”Teinkin jo viime sunnuntaina tofusa-
laattia ja hyvin maistui. Tähteeksi jäänyt sa-
laatti maistui tänään melkein  paremmalta, 
kun maut olivat tasaantuneet. Aion ko-
keilla muitakin reseptejä.”

Tästä onkin kiva jatkaa syksyllä! 
Sillä välin nautitaan kesästä ja ihanista 
villivihanneksista…

Pia Jarlas & Leif Granholm
(Toim. huom. Tofu ja härkis eivät ole 

elävää raakaravintoa, mutta hyviä lisiä 
kasvisruokakokonaisuudessa. Niiden 
käyttö kokkausillassa on myös hyvä osoi-
tus siitä, että asiaan ei tarvitse suhtautua 
“tiukkapipoisesti”.)
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Vietin huhtikuussa kolme päivää 
keväisessä Tukholmassa. Mat-
kani muun ohjelman yhteydes-
sä päätin vierailla majapaikkani 

lähistöllä sijaitsevissa raakaruokakahvilois-
sa ja ravintoloissa. Valitsin asuinpaikan sen 
mukaan, että voisin ostaa aamiaiset ja me-
hut sekä iltapalaa lähistöltä. Näin minun ei 
tarvitsisi ottaa mukaan pientä matkatehose-
koitinta tai mehustinta, joita kuljetan mu-
kanani pidemmillä reissuilla.

Tukholmassa on Happy Cow -sivuston 
perusteella lukuisia kasvisravintoloita ja 
kahviloita sekä kasvisruokaa tarjoavia ravin-
toloita. Ennen kuin lähdin matkalle, tar-
kistin etukäteen Internetistä, mitä raaka-
ruokapaikkoja löytyy Södermalmilta. Valit-
sin niistä kolme kohdetta, joissa suunnit-

RAAKARUOKAA TUKHOLMASSA 
- MUUTOKSEN TUULIA

Helena Hietanen vieraili kolmessa 
raakaravintolassa pikavisiitillään 
Tukholmassa.

telin käyväni syömässä. Paikat, joista kiin-
nostuin, olivat Gigafood-kahvila, Mat-
apoteket ja STHLM Raw. Missään niistä 
en ollut vieraillut aiemmin, mutta joitakin 
olin seurannut sosiaalisessa mediassa. Olin 
innostunut etsimään ja löytämään uusia 
raakaruokapaikkoja ja makuelämyksiä!

Gigafood-lounaskahvila & catering
Magnus Ladulåsgatan 8 C, Södermalm
Avoinna: Ma–Pe 8–19.30, La–Su 11–16

Happy Cow -sivuston mukaan Gigafood 
on vegaaninen, raaka, salaatti- ja mehubaa-
rit, takeaway, cateringpalvelu.

Olin ihastellut jo jonkin aikaa Gigafoodin 
kehitystä, sillä tunnen etäisesti Hippocrates 
Health Instituutin vierailultani sen perusta-
jan, monilahjakkaan ja idearikkaan Ida Hög-
bergin. Hänen Facebook-päivityksistään tie-
sin, että ravintola oli juuri avautumassa ja ku-
vista päätellen tarjoilut olisivat herkulliset. 
Päätin ottaa Gigafoodin pääkohteekseni ja et-
sin majoituksen sen läheltä. Ensimmäisenä 
päivänä suuntasin sinne syömään lounasta.

Gigafoodin kahvilan avajaiset olivat 
samana päivänä, jona menin syömään. 
Henkilökunta oli kiireisesti valmistele-
massa tarjoiluja ja koristelemassa isohkoa 
tilaa, joka näytti enemmänkin talouskeit-
tiöltä kuin kahvilalta. Hihkaisin onnit-
telut Idalle, joka pahoitteli, ettei ehtinyt 
jutella pidempään. Olisi ollut kiinnosta-
vaa haastatella Idaa, mutta se jäi toiseen 
kertaan. Hänestä varmasti kuullaan vielä 
ruotsalaisissa kasvisravintolapiireissä!

Gigafoodin tila on moneen muuttuva. 
Sisäänkäynnin ohessa oli muutama penkki 
ja pieni pöytä sekä myyntitiski ja kassa. 

Sthlm Raw tarjoilee monipuolisesti vegaa-
niannoksia ja raakaruokaakin, mutta 
painotus on kasvisruoassa yleisemmin. 
Gluteenittomuus ja laktoosittomuus ovat 
nousussa sekä ayurvedavaikutteet kasvis-
ravintoloissakin. Kombuchaa sai monesta 
paikasta tuorepuristettujen mehujen 
sijaan. Orasmehua ei juurikaan löytynyt.
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Lounasannokset olivat esillä laatikoissa ja 
kombuchamehut pulloissa. Muuta tuoretta 
kuten mehuja ei saanut.

Myyjä selitti, että Gigafood keskittyy lä-
hinnä myymään tuotteita muille kahviloille 
ja tekee tilauksesta tarjoiluja isossa keittiös-
sään, joka muuntuu myös vuokrattavaksi 
kurssi- tai juhlatilaksi. He pyrkivät järjestä-
mään luentoja, kursseja ja tapahtumia. Kun 
kysyin raakaruoan ja elävän ravinnon osuu-
desta, myyjä vastasi, että tuotteet ovat ve-
gaanisia, sokerittomia (ei valkoista soke-
ria) ja mahdollisuuksien mukaan luomua, 
mutta eivät sataprosenttisesti raakaruokaa.

Gigafoodilla on kotisivujen mukaan 
WWF:n myöntämä One Planet Plate -ser-
tifikaatti. He myös korostavat filosofias-
saan tekevänsä ruokaa, jota planeettamme 
rakastaa. Eettisyys ja ekologisuus ovat Gi-
gafoodin toiminnassa keskeisiä arvoja.

Ostin mukaan lounasannoksen, chia-va-
nukkaan, inkiväärivihersmoothien ja  
lakritsipunajuuri-raakakakkupalan. Söin 
herkut majapaikassa ilta- ja aamupalaksi. 
Annoksessani oli vihersalaattipedillä her-
neenversoja, punajuuripyöryköitä ja hum-
musta, cashewpunajuuriaioli ja uunissa 
kypsytettyä munakoisoa. Annos oli sopivan 
täyttävä ja maukas. Jäin kaipaamaan enem-
män raakaruokaa, vaikka annos olikin täy-
sin vegaaninen.

Matapoteketin tilalle on tullut 
Café Pausa Sthlm
Bondegatan 6, Söder
Avoinna: Ma–Pe 7–20, La-Su 9–18

Etsiskelin Matapoteket-kahvilaa, jonka 
kauniista annoksista olin nähnyt kuvia In-
ternetissä. Pettymyksekseni se oli lopetettu 
pari kuukautta aiemmin, huolimatta siitä, 
että laadukkaat kotisivut ovat edelleen ole-
massa, ja tilalla oli uusi, juuri avautunut 
Café Pausa Sthlm. Nälkäisenä päätin jäädä 
syömään lounaan, vaikka olinkin odottanut 
raakaruokaan erikoistunutta lounaspaikkaa.

Yllätyksekseni Café Pausassa sain hyvän, 
maukkaan salaatin iduilla ja kuivatulla leh-

tikaalilla täydennettyinä ja jopa herkullista, 
suolaista raakapiirakkaa. Se oli tehty lehti-
kaalista, cashewjuustosta ja hapankaalista. 
Kun odotin annostani, erittäin ystävällinen 
tarjoilija puristi vielä appelsiinituoreme-
hun yllätyksekseni. Jälkiruoaksi ja iltapa-
laksi ostin mukaan hedelmäsalaattia, viher-
smoothien ja vihreän aamiaiskulhon koo-
koslastuilla ja vadelmilla (kuva alla).

Valitettavasti Café Pausa Sthlm:lla ei 
ole ainakaan vielä kotisivuja, joilta löytyisi 
menu ja hinnasto. Toivottavasti tämä pieni 
kahvila löytää asiakaskuntansa ja pitää jat-
kossakin raakaruokaa mukana listalla. Alku 
vaikuttaa hyvältä!

STHLM Raw/Unbakery 
Långholmsgatan 11, Hornstull
Avoinna: Ma–Pe 8–19, La-Su 11–17

Facebook-sivuilla on tietoa ajankohtai-
sesta menusta. Viimeisenä matkapäivänä 
suunnistin kohti Hornstullia ja STHLM 
Raw -ravintolaa. Löysin sen helposti, mutta 
minulla oli jo sen verran kiire, että päätin 
syödä paikan päällä vain leivän ja ostaa pari 
erilaista lounasta mukaan evääksi.
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Myyntitiskissä oli tarjolla erilaisia raaka-
kakkuja ja smootheja ja salaatteja sai tilata 
mukaankin. Leipä oli itse jauhetusta tattari-
jauhosta juureen leivottua. Pyytäessäni sain 
avokado-salaattisiemenkräkkerin kesäkurpit-
sapastan kera. Kaikki leivät, kakut, salaatit ja 
keitot tehdään STHLM Raw:ssa itse. Raaka-
aineet ovat luomua ja laadukkaita, vaikka 
varsinaista raakaruokaa ei enää ole tarjolla 
yhtä paljon kuin aiemmin.

Koko ravintolan konsepti, joka on ni-
menkin mukaan perustunut raakaruokaan, 
on muuttumassa. Myös nimi tulee muuttu-
maan kuvatakseen tätä. Uudet kotisivut ovat 
tulossa.

Blueberry
Ylempi taso, Centralen Klarabergsviaduk-
ten 59, Avoinna: Ma–Pe 7–19, La–Su 10–17

Kiirehtiessäni lentokentän junaan löy-
sin Blueberry-kahvilasta T-Centralenin ase-
malta etsimääni ja kaipaamaani tuorepuris-
tettua vihermehua. Siinä oli kurkkua, vih-
reitä lehtivihanneksia ja sitruunaa. Tarjolla 
oli myös inkivääri- ja sellerishotteja! Ehdin 
vielä juoda vauhdissa ihanat, piristävät vi-
hermehut ennen kotimatkaa. Blueberry oli 
positiivinen yllätys. Ketjun kahviloita on 
useita eri puolilla Tukholmaa. Niihin suun-
taan ensivierailullani.

Mietteitä matkalta
Olinko odottanut enemmän Tukholman 
raakaruokaa tarjoavilta ruokapaikoilta? On-
ko raakaruoka jäämässä vegaaniuden nou-
sun varjoon? Onko raakaruoasta tulossa osa 
kasvisravintoloiden valikoimaa ja onko se 
yleistynyt osaksi tavallisempaa kasvisruo-
kaa? Selviävätkö elävää raakaruokaa tarjoa-
vat kahvilat ja ravintolat hengissä raakaruo-
an ja tuorepuristettujen mehujen levitessä 
muihin ravintoloihin?

Monta kiinnostavaa raakaruokaravintolaa 
jäi lyhyellä vierailullani kokematta. Aion 
kiertää uusia kohteita ensi kerralla. Yksi, 
joka kiinnostaa, on Tukholman ensimmäi-
nen 100 % raakaruokaa tarjoava Bliss Cafe 
(Skanstull, Östgötagatan 77). Ruoka-an-
nokset näyttävät upean monipuolisilta hei-
dän kotisivuillaan!

Helena Hietanen
terveyttä ja raakaruokaa etsivä

elävän ravinnon harrastaja
www.happycow.net
www.gigafood.se
www.cafepausasthlm.se
www.unbakery.se
www.blueberrylifestyle.se
www.blisscafe.se/raw-vegan-cafe/

STHLM Raw:n raaka-vegaanisalaatti-
annokset, kuten tämä falafel-salaatti, 
olivat todella täyttäviä ja herkullisia.
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Blueberry-kahvilasta T-Centralenista löytyi 
vihdoin tuorepuristettua vihermehua ja 
tuoreshotteja.
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Olen etsinyt erilaisia raakaruokaa ja elä-
vää ravintoa tarjoavia ruokapaikko-

ja matkoillani. Viimeksi Tukholmassa häm-
mästelin sitä, että idut ja vehnänoras ovat 
kadonneet raakaravintoinnostuksen myö-
tä tarjonnasta. Se on harmillista, koska ne 
juuri ovat elävän ravinnon keskeisiä ele-
menttejä ja mitä tervehdyttävintä ruokaa.

Täytyy kuitenkin kehua kahta kotimaista 
ravintolaa Helsingissä: Silvoplee Hakanie-
messä ja Raw´n More Lauttasaaressa. Ne 
tarjoavat kansainvälisestikin vertailtuna elä-
vän ravinnon vihermehuja ja ruokia tinki-
mättä valikoimasta!

Silvopleessa saa erilaisia ituja ja aurin-
gonkukanversoja buffetissa, mehut on pu-
ristettu lingolla ja orasta saa pyydettäessä. 
Raw´n Moressa mehut puristetaan hitaalla 
mehustimella, jolloin kaikki ravintoaineet 
saadaan talteen. Siellä ei kuitenkaan käytetä 
lainkaan ituja, ainoastaan versoja, terveysvi-
ranomaisten vuoksi.

Kannattaa käydä ruokailemassa ja tukea 
näitä paikkoja, joiden ennakkoluulottomat 
ja sinnikkäät yrittäjät haluavat panostaa elä-
vän ravinnon vihreään puoleen. Se ei var-
masti ole ollut helppoa Suomen ilmastossa 
pitkine, kylmine talvineen. Kiitokset heille!

Helena Hietanen

Silvoplee ja Raw´n More  
Helsingin upeat  

raakaruokaravintolat

<
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Reseptit
Nokkosminttujäätelö
Tämä on ollut jo muutaman vuoden ajan 
lempijäätelöni. Se on tietysti vihreää ja 
kesän makuista. Ainesosia voi vaihdella 
sen mukaan, mitä on saatavilla. Herkku 
onnistuu aina ja on taivaallisen hyvää. 
Nokkosen ja mintun liitto ei voisi olla 
parempi.

iso kasa nokkosia ryöpättynä
pari kolme siivuina pakastettua banaania
yhden kookosmaitopurkin kiinteä osa 
(ollut jääkaapissa)
reilusti tuoretta minttua
matchaa ja/tai chlorellaa väriä antamaan
sitruunamehua
ripaus suolaa ja vaniljaa
hunajaa maun mukaan

Ota banaanit hetkeä aikaisemmin pa-
kasteesta huoneenlämpöön. Laita kaikki 
ainekset tehokkaaseen blenderiin ja 
herkku on valmis nautittavaksi.

Nokkossipsit
Tämän helpommaksi ei sipsien teko tule. 
Kerää ensiluokkaisia, puhtaita nokko-
senlehtiä. Kaada hiukan öljyä kulhon 
pohjalle. Pyörittele nokkosia siinä hanska 
kädessä niin, että ne tulevat öljystä kiil-
täväksi, mutta eivät ui öljyssä. Lisää vielä 
vähän suolaa ja pyöräytä pikkuisen. Laita 
kuivuriin.

Samalla tavalla voi tehdä sipsejä vuo-
henputkesta, punajuuren naateista ja 
monista muista kasveista.
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Reseptit

Villiä pestoa
Pestoon sopii hyvin sekahorta esimerkiksi 
vuohenputkea, voikukanlehtiä, siankärsä-
möä, poimulehteä, käenkaalia ja litulauk-
kaa. Lisäksi valkosipulia, kylmäpuristet-
tua oliiviöljyä, sitruunamehua, suolaa, 
pippuria ja mantelijauhoa tai kuorittuja 
hampunsiemeniä. Yleensä teen villipes-
ton käsityönä veitsellä silputen.

Kesäinen voikukanlehtijuoma
Kerää litran verran voikukanlehtiä, 
huuhdo ja pilko ne. Laita astiaan ja kaada 
kolme litraa kuumaa vettä päälle. Kun 
vesi on jäähtynyt noin 40-asteiseksi, lisää 
ruokalusikallinen hunajaa ja herneen 
kokoinen nokare hiivaa. Anna käydä huo-
neenlämmössä pari vuorokautta, siivilöi 
ja pullota. Säilyy hyvin jääkaapissa.

Aurinkotee
Laita kattilaan kukkivaa siankärsämöä, 
viipaloitu luomusitruuna ja yksi teepus-
si hyvälaatuista vihreää teetä. Kaada 
keitetty vesi ja anna tekeytyä auringossa 
kansi päällä, ettei sekaan lennä roskia. 
Sekoita kädenlämpöiseen juomaan ruo-
kalusikallinen hunajaa. Siivilöi ja säilytä 
jääkaapissa.

Horta-Sofian siankärsämöpyörykät
2 dl saksanpähkinöitä
2 dl auringonkukansiemeniä
2 dl siankärsämön lehtiä
(kourallinen aurinkokuivattuja tomaatteja)
tilkka öljyä
pieni sipuli
pieni valkosipulinkynsi
tilkka balsamicoa
suolaa maun mukaan
sitruunaa tai etikkaa (tai ketunleipää?)

Jauha pähkinät ja siemenet blederissä 
hienoksi. Hienonna siankärsämöt leik-
kuulaudalla veitsellä hakkelukseksi. Älä 
laita blenderiin! Muuten kuidut irtoavat 
ja näyttää siltä, kuin taikinaan olisi ripo-
teltu kourallinen kissankarvoja. Hienonna 
sipulit aivan pieniksi.
   Sekoita kaikki aineet keskenään ja lisää 
öljyä vain sen verran, että taikinasta 
pystyy pyörittelemään palleroita. Pie-
nikokoiset pallerot ovat parempia, sillä 
taikina on aika tuhtia. Tarjoile esimerkiksi 
ketunleipien kera. 

(Resepti: Sofia Autio)

Marinoidut voikukannuput
Kerää nuput niin, ettei niihin tule vartta 
mukaan. Varsi maistuu hyvin karvaalle. 
Huuhdo ja kuivaa keittiöpyyhkeellä. Laita 
nuput astiaan ja ripottele päälle suolaa. 
Sekoita ja möyhennä kevyesti kädellä.
   Anna tekeytyä suolan kanssa puolisen 
tuntia. Suola pehmittää nuppuja. Lisää 
öljyä, sitruunamehua tai viinietikkaa, 
Braggia tai mitä haluat. Sekoita vielä ja 
säilytä suljetussa lasipurkissa jääkaapissa.
   Samaan tapaan voit marinoida myös 
peltokanankaalin kukkavarsia.
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Reseptit
Vuohenputkilevite
Käytä lempilevitepohjaasi – jotakin 
kaupasta saatavaa tai itse tehtyä. Silppua 
joukkoon reilusti tuoretta vuohenputkea. 
Lisää luomuoliiviöljyä, jos haluat siitä 
notkeampaa.

Hortainen siemennäkkäri
2 dl auringonkukansiemeniä
2 dl pellavansiemeniä
1 dl seesaminsiemeniä
1 dl kurpitsansiemeniä
1 tl suolaa
4 rkl kuivattua hortaa esim. voikukka ja 
nokkonen
vettä sen verran, että taikinasta tulee 
levitettävää
pari lorausta oliiviöljyä

Liota siemenet omissa astioissaan. 
Huuhdo ne, paitsi pellavansiemenet. 
Sekoita kaikki ainekset keskenään ja lisää 
öljy sekä tarvittaessa vettä. Levitä taikina 
leivinpaperille kuivurin tasoille ja kuivata, 
kunnes se on niin kuivaa, että taitettaes-
sa rapsahtaa poikki.
   Voit käyttää niitä siemeniä, joita sinulla 
sattuu olemaan. Kesällä voit käyttää 
myös reilusti tuoretta hortaa ja silputa 
sen mahdollisimman pieneksi.

Kanankaali-itusalaatti
5 dl kanankaalin lehtiä
5 dl sinimailasen ituja
1 keltainen paprika
lehtisalaattia

Leikkaa huuhdellut kanankaalin lehdet 
ja paprika suikaleiksi. Vuoraa salaattikul-
ho lehtisalaatin lehdillä. Sekoita muut 
salaattiainekset ja kaada kulhoon. Tarjoa 
erikseen ranskalaista ölykastiketta.

(Resepti: Kanankaalista karpaloon,
Marttaliitto 1995)

Kukkakaalia ja hortaa
Pilko raakaa kukkakaalia ja kaada sen 
päälle vihreä kastike.
   Kastikkeen voi valmistaa monista 
aineksista esim. näistä: liotetut aurin-
gonkukansiemenet tai cashewpähkinät, 
kukkakaalin hyväkuntoiset lehdet, paljon 
hortaa, mitä sattuu olemaan, suolaa, 
mustapippuria, sinappia, hunajaa, currya, 
vettä, sitruunamehua kylmäpuristettua 
oliiviöljyä.
   Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen 
ja valmista tuli. Kaada kastike kukkakaalin 
päälle. Oleellista on vihreä väri ja sopivan 
juokseva koostumus.

Yrttihauduke
Annostele 1 tl kuivattua tai 1 rkl tuoretta 
yrttiä/yrttejä mukillista kohden. Anna 
hautua 10-15 minuuttia ja nauti.
   Voit tehdä haudukkeen yhdestä kasvis-
ta ja tutustua sen makuun.
   Hyviä makupareja ovat esim. siankär-
sämö ja mustaherukan lehti, nokkonen 
ja minttu, voikukka ja sitruunaverbena. 
Kannattaa tehdä kokeiluja, niin löytää 
omat suosikkinsa.

Reseptit kokosi Leena Ilmarinen
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Hei ERY:n jäsen! Tunnetko itsesi väsy-
neeksi? Vaivaavatko allergiat keväällä? 

Oireileeko suolisto turvotusta, ummetusta, ri-
pulia, vatsakipua? Onko sinulla jatkuvia tu-
lehduksia tai kroonista yskää? Oletko ali- tai 
ylipainoinen? Onko sinulla särkyä/kipua ni-
velissä tai lihaksissa? Onko sinulla jotain epä-
määräisiä oireita, joihin et ole saanut mistään 
apua? Tässä oli muutamia yleisimpiä vaivo-
ja, miksi asiakkaat hakeutuvat Nordic Clinic 
-ammattilaisten vastaanotolle. 

Haluamme esitellä Sinulle uudenlaisen ter-
veydenhuollon keskuksen Kampissa. Nordic 
Clinic Helsinki edustaa tulevaisuuden tervey-
denhoitoa. Sillä tarkoitamme kokonaisvaltai-
suutta ja yksilöllisyyttä, joka tunnetaan myös 
funktionaalisen lääketieteen nimellä. Toi-
vomme, että tulevaisuudessa ymmärrettäisiin 
jo laajemmin etsiä terveyssyiden oireiden ai-
heuttajat yksittäisten oireiden sijaan. 

Nordic Clinic on kotoisin Tanskasta, 
jossa ensimmäinen klinikka avasi ovensa 
Kööpenhaminassa vuonna 2002. Nykyään 
Nordic Clinic toimii Kööpenhaminan ja 
Helsingin lisäksi Tukholmassa, Portossa ja 
Lissabonissa.

Ammattilaisemme kuuntelevat ja anta-
vat aikaa asiakkaalle. Vastaanotolla pereh-
dytään syvällisesti asiakkaan tilanteeseen. 
Hänelle luodaan yksilöllinen hoitosuunni-
telma, joka ottaa huomioon ravitsemuksen, 
mahdolliset ravintolisät sekä unen, liikun-
nan ja stressinhallinnan. Käytämme apuna 
funktionaalisia laboratorioanalyysejä ja gee-
nitestejä, joiden avulla saadaan tarkentavaa 
tietoa terveydentilasta. Kokonaisvaltaisen 

Nordic Clinic Helsinki esittäytyy
hoidon tavoitteena on hyvinvoiva asiakas ja 
säästyneet kustannukset, kun itse ongelman 
ytimeen päästään käsiksi. 

Esimerkiksi vatsan ja suoliston ongelmat 
voivat vaikuttaa heikentävästi ravintoainei-
den imeytymiseen. Itsekin aikanaan melko 
tiukkaa elävän ravinnon linjaa kokeilleena 
huomasin konkreettisesti, että parempaa 
oloa etsiessä tuli turhan nopeasti siirryttyä 
suhteellisen terveellisestä sekaruokavaliosta 
elävään ja raakaravintoon, jolloin vaikutuk-
set eivät olleet ihan niitä, mitä olisin toivo-
nut. Selvästikään keho ei pystynyt hyödyn-
tämään saamaansa täysin käsittelemätöntä 
ja kypsentämätöntä sinänsä hyvinkin ter-
veellistä ravintoa kokonaisuudessaan.

Laihduin useita kiloja. Olo ei muuten-
kaan ollut niin mainio, kuin mitä parhaim-
millaan saa lukea kokemuksia. Näin jäl-
kikäteen olen vasta ymmärtänyt, että mi-
nulla oli tuolloin aikamoinen stressi päällä. 
Kun pyrin orjallisesti noudattamaan uu-
teen ruokavalioon siirtymistä pikkulap-
siarjen keskellä, vain lisäsin stressin mää-
rää eikä kehoni ja suolistoni ollut kovin 
vastaanottavainen. 

Nordic Clinic funktionaaliset ammatti-
laiset voivat olla avuksi varmistamaan suo-
liston toiminnan ja ravinteiden riittävän 
imeytymisen. Kasvien kuiturakenne vaa-
tii paljon työtä keholta, varsinkin kypsen-
tämättömänä. Monesti jos ruoansulatus on 
heikentynyt vatsahappojen osalta ja turvo-
tus ja ilmavaivat alkavat nopeasti syömisen 
jälkeen, on se merkki siitä, että pilkkoutu-
mista ei tapahtu vatsalaukussa riittävästi. 
Vatsahapot ovat hyvin herkkiä stressille ja 
pitkään jatkunut stressitila poikkeuksetta 
heikentää ruoansulatusta.

Silloin näistä sinänsä terveellisistä ravin-
nepitoisista ruoka-aineista ei saada riittä-
västi ravinteita irti, kun vatsahapot eivät 
pysty esipilkkomaan ruoka-aineita. Se voi 
aiheuttaa ärsytystä ohutsuolessa sekä ruoka-
partikkeileiden liikkumista vahingoittunei-

Nordic Clinic Helsinki funktionaaliset ammat-
tilaiset: yleislääkäri Kristina Laakko,  
dipl. ravintoterapeutti Solja Kemppi, laillis-
tettu ravitsemusterapeutti ja valmistuva lää-
käri Sandra Porthan, naistentautien ja syn-
nytysten erikoislääkäri Bruno Cacciatore ja 
ravintoterapeutti Annamari Seilola (yhteis-
vastaanotto).
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den limakalvojen läpi verenkiertoon aiheut-
taen mm. allergiaa, väsymystä, iho-oireilua. 
Erilaiset ruoansulatusongelmat ovat hyvin 
yleisiä, mutta aina oireet eivät ilmene siellä, 
mistä ongelma on lähtöisin. Näissä tilan-
teissa ammattilainen voi löytää ongelmien 
juurelle ja ohjata oikeissa elämäntavoissa ja 
ruokavaliossa. 

Suolisto-ongelmat ovat suurin yksittäi-
nen asiakkaiden ongelma-alue. Monien sai-
rauksien syyt johtavat suolistoon tavalla tai 
toisella. Kun ruoka-aineet eivät imeydy, voi 
myös ilmetä aliravitsemusta tai ravintoaine-
puutoksia. Silloin on hyvä katsoa suolistoa 
hieman tarkemmin ja kohdentaa hoito suolis-
ton limakalvoon, bakteerikantaan, entsyymi-
tuotantoon, tarkistaa mahdolliset tulehduste-
kijät ja häiritsevät hiivat, parasiitit, muut pa-
togeenit ja vuotava suoli. Näitä voidaan hy-
vin tarkasti tutkia suolistoanalyyseillä. Nordic 
Clinic -vastaanotolla asioihin pureudutaan 
yksi kerrallaan. Haluamme auttaa asiakasta 
siinä asiassa, minkä hän kokee ongelmaksi. 
Usein, kun yhtä osa-aluetta aletaan kunnos-
tamaan kokonaisvaltaisesti, kokee asiakas pa-
rannusta laajemmin voinnissaan. 

Puhdistusreaktiot elävään ravintoon siir-
tymisen myötä voivat paljastaa mm. piile-
viä raskasmetalliongelmia. Kehon detox-oi-
reet voivat olla vahvoja ja niitä voi lieven-
tää, mutta jos osasyynä on raskasmetal-
lien vapautuminen kudoksista verenkier-
toon, tarvitaan jo järeämpiä aseita. Keho 
voi poistaa luontaisesti vain rajallisen mää-
rän myrkkyjä kerrallaan, mutta ravintote-
rapeuttisesti tilannetta voidaan tukea mm. 
oikeilla ravintolisävalinnoilla ja kartoitta-
malla myrkkykuorman lähteet (ympäristö, 
työ, vesi, amalgaamit jne). Joissakin tilan-
teissa kannattaa testata raskasmetallit. Ras-
kasmetallit voivat sekoittaa mm. hormoni-
toiminnan ja varsinkin kilpirauhasen. Käy-
tämme sekä hiuksista, virtsasta että verestä 
tehtäviä raskasmetallianalyyseja aina tilan-
teen mukaan. 

Vastaanotolle kannattaa hakeutua myös 
esimerkiksi vatsavaivojen, painonhallinta-, 

aineenvaihdunta- ja hormonaalisten ongel-
mien, masennuksen tai uupumuksen takia. 
Yksilöllinen lääketiede ja ravitsemushoidot 
toimivat myös tukihoitona erilaisten sai-
rauksien yhteydessä. Kaikista parasta toki 
olisi ennaltaehkäistä ongelmia ja tässäkin 
voi monesti ammattilaisen apu olla tärkeää.  
Sinulle tueksi hyvään oloon haluamme 
esitellä Nordic Smoothien, johon on ke-
rätty kaikki päivittäin tarvittavat mikro- 
ja makroravintoaineet hyvin imeytyvässä 
muodossa. Valmiissa smoothiessa on run-
saasti tuoreita ainesosia, hyviä rasvoja ja 
kasviproteiinia sekä tarkasti valikoituja 
Nordic-ravintolisiä. 

Lue tarkemmin Nordic Clinic toimin-
nasta www.nordicclinic.fi.

Kesäterveisin,

Susa Hanyi
Dipl. ravintoterapeutti

Nordic Clinic toiminnanjohtaja
sh@nordic-labs.com 

Tarjoamme eryläisille 10 %:n alennuksen 
kaikista nettikaupan tuotteista 31.8.2019 
asti alekoodilla ERYALE10. Yksi tilaus/
henkilö. Linkki nettikauppaan:  
https://fi.nordicvms.com.

Annamme myös klinikan ammattilaisten 
vastaanottohinnoista 10 % alennuksen, kun 
käynti on elokuun loppuun mennessä.  
Ilmoita varatessa ERYALE10. Klinikan yh-
teydenotot:  info@nordicclinic.fi tai  
09-2314 4223.
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Yhdistys tiedottaa

Uusi jäsenetu:
10 %:n ale Helsingin Nordic Cliniciin
ERY:n jäsenet saavat 10 % alennusta Nor-
dic Clinic Helsingin nettikaupan kai-
kista tuotteista alekoodilla ERYALE10 
31.8.2019 asti. Yksi tilaus/henkilö. Linkki 
nettikauppaan: https://fi.nordicvms.com. 

Lisäksi saa 10 % alennusta klinikan am-
mattilaisten vastaanottohinnoista, kun 
käynti on elokuun loppuun mennessä. Il-
moita alekoodi ERYALE10, kun varaat 
vastaanottoa. Klinikan yhteydenotot:  
info@nordicclinic.fi tai 09-2314 4223.

Clementit vierailivat Helsingissä 
toukokuussa
Yhdistys isännöi Hippocrates Health -insti-
tuutin johtajien Anna Maria ja Brian  
Clementin vierailua toukokuussa. Vie-
railusta kerrotaan lehden seuraavassa 
numerossa.

Kesäkauteen uusi 
kirja Frantsilasta
Jos villivihannesten keräi-
ly on jo tuttua, harrastuk-
sen voi viedä seuraaval-
le tasolle: rohtokasveihin. 
Frantsilan yrttitilan pe-
rustajalta Virpi Raipala-
Cormierilta on hiljattain 
ilmestynyt kirja Frantsi-
la. Luonnon kotiapteekki 
(WSOY. 2019). 

Luontoäidin kotiaptee-
kin uudistettu, neliväri-
nen laitos esittelee kat-
tavasti rohtokasvien his-
toriaa ja käyttöä kansan-

lääkinnässä, yrttien ke-
räämistä ja niiden valmis-
tamista rohdoiksi. Tässä 
kovakantisessa 264-sivui-
sessa opuksessa on perus-

tiedot yleisimmin käytetyistä rohtokas-
veista, niiden vaikuttavat aineet ja käyttöta-
vat rohtoina.

Yhdistyksen halllitus 2019: vasemmalta Marjo Uutela, 
puheenjohtaja Sari Suominen, Georgi Shurupov, varapu-
heenjohtaja Haidi Luukkonen sekä sihteeri ja rahaston-
hoitaja toimistonhoitaja Riika Savikoski-Singh. 
Kuvasta puuttuu Gurvir Kandola.

Yhteydeotto jari-niemi@hotmail.com
puh 040 365 8499
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Yhdyshenkilöitä
Forssa:
Helkky Ruisvaara
Rinnekatu 10
30100 FORSSA
p. (03) 422 4840, 
040 845 1332
helkky.ruisvaara@
gmail.com

Helsinki
Pirjo Pentti
p. 040 507 9829
pirjo.pentti@
pirjopentti.com

Joensuu:
Ritva Laukkanen
p. 0400 670 763
ritva.perula@gmail.com

Jyväskylä:
Outi Korpela
Kansakoulukatu 7 D 40
40100 JYVÄSKYLÄ
p. 040 589 1133
outi.korpela@
suolahoitola.fi

Kaarina:
Mika Laakkonen
p. 050 539 4810
Mika.Laakkonen@
golfarit.net

Kemi:
Tarja Sipilä
p. 040 554 3973
tarjasip@gmail.com

Kouvola
Mika Vainio
p. 040 715 4822
mvainio1@gmail.com

Kuopio
Eeva Happonen
info@uudistalo.com

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729
marja.heinikainen@
gmail.com

Mikkeli:
Alice Virtanen
p. 0400 854 848
alice.virtanen@
gmail.com

Savonlinna
Mauri Hartonen
Olavinkatu 44 A 31
57100 SAVONLINNA
p. 050 350 1041
mauri.hartonen@gmail.com

Seinäjoki:
Mea Salo
p. 050 597 7307
mea.salo@netikka.fi

Tampere:
Maarit Saari
p. 040 556 4970
maaritsaari1@gmail.com

Turku:
Asta Laiho
asta.laiho@gmail.com

Tornio:
Katariina Nikula
Salonurmenkatu 8
95420 TORNIO
p. 0400 599 150
katariina.nikula@
hotmail.com

Uusikaupunki:
Aulikki Hämäläinen
p. 040 582 8977
aulikki.hamalainen@
kirjapaino.com

Varkaus:
Maarit Land
Hynnilänsaarentie 80 B
78880 KUVANSI
maaritland@gmail.com

Ylä-Savo:
Virpi Virolainen
p. 040 831 7733
virpi.virolainen.elonmerkki@
gmail.com

Tapahtumia
Terveyslomalla ”Hippolassa” 
- keskustelutilaisuus elokuussa

22.8.2018 klo 18-20 Keskustakirjasto Oodi
Kolme kertaa Floridan Hippocrates-insti-
tuutissa vieraillut Nita Alakoski kertoo ko-
kemuksistaan terveyshoitolassa ilman ter-
veyshaasteita. Tervetuloa kuuntelemaan ja 
kyselemään!

ERY on the road - Maakunta-
kiertue jatkuu syksyllä
Seuraa tiedotusta maakuntakiertueen paik-
kakunnista, ajankohdista ja aiheista yhdis-
tyksen kotisivuilla ja Facebookissa.

Lisää kokkauspiirejä?
Tässä lehdessä Viveka Haapio muistelee 
lämmöllä tapaamisia, joita Ahvenanmaan 
Elävän Ravinnon Instituutin kurssin osallis-
tujat alkoivat järjestää keskenään kurssin jäl-
keen. Yhdessä kokkaamisesta pitivät kaikki.

Edellisessä lehdessä 4/2018 espoolaiset 
Pia Jarlas ja Leif Granholm kutsuivat ha-
lukkaita luokseen kokkailu- ja keskusteluil-
toihin. Heidän ajatuksensa on laittaa hyvä 
kiertämään. He kokevat, että ovat itse saa-
neet apua omalla elävän raakaravinnon po-
lullaan, ja että nyt on heidän vuoronsa le-
vittää tietoa.

Nyt kun kurssitoiminnassa näyttää ole-
van tauko, ovat kokkauspiirit arvokkaita ti-
laisuuksia päästä sisälle elävän raakaravinnon 
maailmaan. Myös kokeneempi kokkaaja 
hyötyy yhteisistä kokkaus- ja keskustelupii-
reistä. On hyvä, jos piirissä on sekä osaajia 
että opettelijoita. Perustaisitko sinä kokkaus-
piirin kotiisi? Jos näin päätät, ilmoita uu-
desta piiristä ERY:n Facebook-ryhmässä!

Kouluttaja, huomio!
Elävän ravinnon ja raakaravinnon kurssien il-
moitukset puuttuvat tästä lehdestä kokonaan. 
Ilmoita, kouluttaja, tulevista kursseistasi leh-
dessä ja Facebookissa! Ei ole väliä, missä päin 
Suomea pidät koulutuksen - ERY:n medioista 
kurssia etsivä löytää sen varmasti.
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ERY MYY:
KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa 
meininkiä – Herkutellaan elävällä raaka-
ravinnolla, jäsenille 15 €, muille 17 € 
(kierrekantinen, 114 sivua) 

Raija Kivimetsä, Jouko Kivimetsä: 
Hulluna hortaan. Hyvinvointia ja 
herkkuja villivihanneksista, jäsenille 28 €, 
muille 30 € (sidottu, 176 sivua)

Mea Salo: Hellaton kokki, jäsenille 25 €, 
muille 28 € (nidottu, 270 sivua)

Mea Salo: Hellattoman kokin raaka 
nami-kirja, jäsenille 17 €, muille 19 €  
(sidottu, 120 sivua) 

Satu Silvo, Virpi Melleri: Satu Silvo &     
Silvoplee - Elinvoimaa kasvisruoasta, 
jäsenille 27 €, muille 30 € 
(sidottu, 184 sivua) 

Anna Maria Clement ja Kelly Serbonich: 
Healthful Cuisine, jäsenille 25 €, muille 
28 € (2nd Edition, kierrekantinen, 141 sivua)

Brian Clement: Life Force, jäsenille 17 €, 
muille 19 € (Superior Health and 
Longevity; sidottu, 234 sivua)

LAMINOITUJA TIETOTAULUJA
Food Combining, jäsenille 9 €, 
muille 11 € (Raw Vegen Series, 
Hippocrates Health Institute, permacharts)

MUUTA
Luomupuuvillainen I love raw -kangaskassi 
jäsenille, 8 €, muille 10 €

Puuvillainen I love raw -t-paita,  
koot S, M, L 27 €

Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut 
paketin painon mukaan. Paketti lähtee tilaajalle, 
kun maksusuoritus näkyy yhdistyksen tilillä.

Mobiilijäsenkortin lataaminen
Yhdistyksen mobiilijäsenkortin on otta-
nut käyttöön alle 200 jäsentä. Ohessa oh-
jeet, joilla mobiilikortin lataus onnistuu 
älypuhelimeen.

1. Elävä raakaravinto ryn mobiilijäsen-
kortti MagMa Lompakkoon toimite-
taan tekstiviestillä. Henkilö, jolle kort-
ti myönnetään, saa puhelimeensa teks-
tiviestin, jossa on mukana linkki, josta 
kortin voi käydä lataamaassa. 

2. Klikkaa viestissä tullutta linkkiä. Jos si-
nulla ei vielä ole MagMa Lompakkoa 
asennettuna puhelimeesi, saat ohjeen, 
miten se lisätään aloitusnäytölle.

3. Ensimmäisellä kerralla avatessasi Lom-
pakon sinun tulee rekisteröityä pal-
velun käyttäjäksi. Luo itsellesi tun-
nus ja salasana. Sen jälkeen voit kir-
jautua Lompakkoon millä tahansa 
mobiililaitteella.

4. Mikäli sinulla jo on MagMa Lompak-
koon luotuna tunnukset, uusi kort-
ti lisätään lompakkoon automaattisesti 
painettuasi tekstiviestin aktivointilink-
kiä. Saat uuden kortin lisäämisestä ai-
na aktivointiviestin.

5. Mikäli ei omista älypuhelinta, mobii-
likorttia ei voi ottaa käyttöön. Puheli-
meesi saapuneen tekstiviestin voit jät-
tää huomiotta ja poistaa sen. Leh-
den takasivulla on jäsenkortti, jota voi 
käyttää mobiilikortin sijaan. 

Tarjous: 

4 kirjaa 10 €/kpl!
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Elävä raakaravinto -yhdistyksen jäsenenä saat
 ♦ jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
 ♦ alennusta yhdistyksen myymistä kirjoista
 ♦ alennusta seuraavista liikkeistä:

• Ekolo 5 % normaalihintaisista  
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja  
nettikaupassa koodilla ERY5
• ekosego.fi 5 % nettikaupan  
tuotteista koodilla ery5
• raakapuoti.fi 5 % kaikista yli 150 
euron ostoksista koodilla ERY-5P tai 
40 €:n alennus kaikista kaksikairaisista 
mehustimista koodilla ERY2K ja  
30 €:n alennus kaikista yksikairaisista 
mehustimista koodilla ERY1K,  
voimassa toistaiseksi. Yksi alekoodi  
per tilaus
• Ruohonjuuri 5 % normaali- 
hintaisista tuotteista, kaikki liikkeet ja 
verkkokaupassa koodilla ERY2019
• Aito Hyvän Olon Kauppa 
 Malmi 10 %, Ylä-Malmintori 3,  
Helsinki 
• Fitnessfirst 10 % verkkokaupassa 
koodilla ”Ery10”
• luontaistukku.fi 10 % ensimmäisestä 
tilauksesta verkkokaupassa  
koodilla ERY10

ERY:n jäsenyys kannattaa
• Nutlyn verkkokaupassa 10 %  
koodilla ERY10
• Nordic Clinic Helsingin netti-    
kaupassa fi.nordicvms.com 10 %  
kaikista tuotteista koodilla ERYALE10 
31.8.2019 asti. Yksi tilaus/henkilö.  
10 % myös klinikan ammattilaisten 
vastaanottohinnoista, kun käynti on 
elokuun loppuun mennessä, koodilla 
ERYALE10
• Rawmix.fi suoraan toimittajalta  
10 % Rawmix-tehosekoittimesta  
koodilla ery
• Raw ‘n More tilauksista 10 %,   
Lauttasaarentie 4, Helsinki
• Kasvisravintola Silvoplee 10 %   
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki
• Suolahoitola Jyväskylä 10 %  
normaalihintaisista suolahoidoista, 
Kansakoulukatu 7-9, Jyväskylä
• Foodin 20 % verkkokaupassa  
koodilla ERY20
• Hamppumaa.fi-verkkokaupassa  
20 % hamppuelintarvikkeista  
koodilla hamppua

Ehdota paikkakuntasi liikkeitä, joista toi-
voisit jäsenetua, ery@elavaravinto.fi.

Jäsenkortin voi ladata sähköisessä 
muodossa omaan älypuhelimeen. 
Tilaa oma mobiilikorttisi  
osoitteesta bit.ly/erynmobiilikortti.

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

JÄSEN
Elävä raakaravinto ry

www.elavaravinto.fi

kesäkuu 2019-
tammikuu 2020
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ERY:N HALLITUS 2019
Sari Suominen, puheenjohtaja
suominen.sari44@gmail.com

Haidi Luukkonen, varapuheenjohtaja
haidiluukkonen@msn.com

Gurvir Kandola
kandholawrangler@gmail.com

Georgi Shurupov
georgi.shurupov@gmail.com

Marjo Uutela
marjo.uutela@gmail.com

sihteeri ja rahastonhoitaja hallituksen ulkopuo-
lelta toimistonhoitaja Riika Savikoski-Singh
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Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

Verkkosivut: www.elavaravinto.fi
www.instagram.com/
elavaraakaravintory

Elävä raakaravinto ry
PL 186
00101 Helsinki
ery@elavaravinto.fi

Puhelinpäivystys numerossa
050 501 0505 
maanantaista perjantaihin
klo 10-16

kesäkuu 2019-
tammikuu 2020

JÄSEN
Elävä raakaravinto ry
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MAKOISIA KESÄPÄIVIÄ!


