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Elävä raakaravinto ry on perustettu 
vuonna 1983.

Yhdistys on uskonnollisesti, poliitti-
sesti ja taloudellisesti sitoutumaton ja 
yleishyödyllinen. 

Yhdistyksen tarkoituksena on le-
vittää tietoa elävästä raakaravinnos-
ta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena   
asian harrastajille. 

Tarkoituksena on kannustaa ihmi-
siä omatoimisuuteen terveyden vaali-
misessa. Yhdistys pitää yhteyttä vas-
taaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Yhdistyksen toiminta
Julkaisee neljä kertaa vuodes-
sa ilmestyvää jäsenlehteä
Järjestää yleisötilaisuuksia ja 
pienryhmätoimintaa
Järjestää koulutusta ja antaa  
neuvontaa 
Myy elävän raakaravinnon kir-
jallisuutta

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa asiasta kiinnostunut tai toi-
mintaa tukemaan halukas henkilö tai 
yhteisö. 

Henkilöjäsenmaksu on 26 euroa 
ja yhteisöjäsenmaksu 76 euroa vuo-
dessa. Opiskelijat, eläkeläiset sekä 
peruspäivärahalla olevat työttömät 
saavat 40 prosentin alennuksen jä-
senmaksusta todistusta vastaan.

Yhdistyksen jäsenenä saat jäsen-
etuja sivulla 20 mainituista liikkeistä.
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Sirpa Rehn

Rakkaat lukijat ,

”

Puheen-
johtajalta

Helmikuun vuosikokouksessa yhdistys sai 
uuden hallituksen ja minut valittiin pu-
heenjohtajaksi kaudelle 2018. Kiitos luot-
tamuksesta. Takana on kaksi vuotta pu-
heenjohtajana ja näitä edeltänyt vuosi 
sihteerinä.

Yhdistys täyttää tänä vuonna 35 vuotta. 
Hurjasti onnea ja pitkää ikää, ihana yhdis-
tys! Yhdistyksen 35-vuotisjuhlat pidetään 
syyskuussa Helsingissä. Tästä tapahtumasta 
kerrotaan tarkempia tietoja lähempänä 
ajankohtaa.

Yhdistys osallistuu 27.–28. huhtikuuta 
ainutlaatuisille messuille: Lautasella on 
suunnattu erikoisruokavalioita noudatta-
valle yleisölle. Elävä raakaravinto tarjoaa 
apua siis myös niille, jotka joutuvat josta-
kin syystä noudattamaan erikoisruokava-
liota. Erikoisruokavaliota ei kuitenkaan tar-
vitse välttämättä noudattaa jonkun syyn 
takia. Itse olen jättänyt maidon, eläinpe-
räiset tuotteet, valkoisen vehnän, suolan ja 
sokerin pois ruokavaliostani jo vuosia sitten 
ilman pakottavaa syytä.

Sokerin sanotaan olevan syövän kasvu-
alusta ja koukuttavan ihmistä pahemmin 
kuin heroiini. Yhdistys tulee järjestämään 
ainakin yhden keskusteluillan valkoisesta 
sokerista, koska näin merkityksellisestä asiasta 
täytyy voida puhua. 

Yhdistys lähtee vierailukäynneille maa-
kuntiin. Asia, joka haluttiin toteuttaa jo 
viime vuonna, toteutuu siis viimein. Tiedo-
tamme myöhemmin lisää vierailukohteista, 
joita on paljon. Toivomme, että tulette 
meitä tapaamaan. Ennen kaikkea toi-
vomme, että saamme aikaan kipinää, jonka 
avulla saamme vierailukohteisiin pysyvää 
yhdistystoimintaa.

Ihmiset haluavat kuulla enemmän elävän 
raakaravinnon käytön hyödyistä. Yhdistys 
haluaa laajentaa toimintaansa, koska elävän 
raakaravinnon käytön hyödyt ovat kaik-
kien perusoikeus, josta tulisi huolehtia. Se 
on yhtä tärkeä asia kuin lukemaan oppimi-
nen. Ellei tärkeämpi, sillä elävän raakara-
vinnon avulla voit hyvin ja hoidat ja hellit 
kehoasi. Kehomme tietysti nauttii saades-
saan hyvinvointia vaalivaa ja terveyttä yllä-
pitävää ravintoa.

Elävän raakaravinnon avulla on paran-
nuttu sairauksista. Soluni innostuvat joka 
kerta, kun esimerkiksi juon vehnänoras- tai 
inkiväärishotin. Monet kasvit ovat täynnä 
ainesosia, jotka hoitavat monimutkaista 
kehoamme. Siksi onkin tärkeää syödä moni-
puolisesti. Hapatettujen tuotteiden nautti-
minen takaa suoliston hyvinvoinnin. Suolis-
ton sanotaan olevan ihmiskehon toiset aivot.

On niin paljon asioita, joista yhdistys 
haluaa tiedottaa kaikille. Olet etuoikeu-
tettu, jos olet jäsen ja luet tätä jäsenleh-
teä. Muun muassa jäsenlehdestä saat elä-
vään raakaravintoon liittyviä tietoja sekä 
tietoja tapahtumista ja koulutuksista. Tule 
mukaan toimintaan, jos et vielä ole jäsen. 

Ihanaa kevättä itseni ja yhdistyksen halli-
tuksen puolesta!

Jo 35 vuotta terveyttä ja 
hyvinvointia
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Vehnä on yksi maailman tärkeim-
mistä ruokaviljoista. Vehnänjyviä 
hyödynnetään muun muassa jau-
hoina, leseinä, vehnänalkioöljynä 

ja idättämällä vehnänoraaksi.
Vehnänorasta on arvostettu elävän ravin-

non ruokaohjelmassa ja fytoterapiassa 
jo pitkään. Vihreistä kasveista puristetut 
mehut olivat elävän ravinnon ohjelman 
perustajan Ann Wigmoren oleellinen ydin 
jo yli 50 vuotta sitten ja ovat sitä yhä tänä-
kin päivänä. 

Kun vehnän siemen itää, sen sisältämien 
ravintoaineiden määrä kasvaa huomat-
tavasti. Vehnänoraat, samoin kuin useat 
muutkin viljakasvien oraat, ovat todelli-
sia superruokia, jotka tekevät vahvaa tule-
mista ruokapöytiin ja wellness-kuluttajan 
terveyspirtelöihin.

Vehnänoras on miedonmakuinen, ma- 
keahko ja erittäin terveellinen ruoka-aine 
ja monipuolinen myös rohdoskäytössä. Se 
valittiin vuoden 2014 rohdoskasviksi.

Vehnänorasmehun käytössä 
huomioitavaa
Vehnänoras on hyödyllisintä mehuna ja  
soveltuu sellaisena mitä moninaisimpiin 
tarkoituksiin. Vastapuristettu vehnänoras-
mehu on yksi parhaista tänä päivänä saata-

LUONNON VIHREÄ 
LAHJA IHMISILLE JA 
ELÄIMILLE

villa olevista elävän lehtivihreän lähteistä. 
Vastapuristetussa vehnänorasmehussa leh-
tivihreä on täydellisintä. Lehtivihreässä on 
kaikkia niitä aineita, jotka pitävät yllä eli-
mistön terveyttä ja parantavat sairauksia.  
Vehnänoras ei sisällä gluteenia, eli on 
gluteeniton.

Paras tapa valmistaa orasmehua on puris-
taa oraista mehu käsikäyttöisellä tai hidas-
kierteisellä sähkökäyttöisellä mehupuristi-
mella, joka puristaa mehun oraista tarkoin ja 
hellävaraisesti. Puserrin erottaa automaatti-
sesti mehun ja jätteet toisistaan.

Omia hampaitakin voi käyttää mehusta-
mona pureskelemalla vehnänorastuppoa sel-
laisenaan purukumin tapaan. Kuiva kuitu 
syljetään pois.

Tuore orasmehu suositellaan nautittavan 
20 minuutin sisällä puristamisesta. Vehnän- 
orasmehun käyttö on aloitettava hyvin 
varovasti. Mehua voi laimentaa puhtaalla 
vedellä. Mehu nautitaan hitaasti pureskel-
len niin, että sylki sekoittuu siihen hyvin.

Vehnänorasmehua kannattaa aluksi 
juoda hyvin pieniä määriä. Mitään viher-
mehua ei kannata nauttia tyhjään vatsaan. 
Ensin voi juoda esimerkiksi lähdevettä tai 
muuta nestettä.

Herkkävatsaiset voivat kasvattaa mää-
rää hiljalleen muutamasta ruokalusikalli-
sesta. Usein sopiva päiväannos on puolesta 
desistä desiin, maksimissaan kaksi desiä 
päivässä.

Ota talteen vehnänoraan kasvatusohje 
keskiaukeamalta. Vehnänorasmehu on elävän 

ravinnon ohjelman kulmakiviä. 

Se on ravinnetiheätä terveys-

juomaa.
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Vehnänorasmehu on makeaa ja hyvin 
voimakkaasti puhdistavaa ravintoa. Jos 
sitä nautitaan paljon kerrallaan, on parasta 
juoda se noin tunti ennen ateriaa tai kaksi 
tuntia aterian jälkeen. Orasmehu saattaa 
aiheuttaa pahoinvointia, jos sitä käyttää 
suuria määriä muun ruuan yhteydessä. 
Vatsa voi tyhjentyä kokonaan, mikä johtuu 
vehnänoraan voimakkaasti puhdistavista 
ominaisuuksista.

Orasmehua ei kannata nauttia yhdessä 
hedelmämehujen kanssa. Poikkeuksena 
tästä ovat ananas- ja sitruunamehu; ananas-
mehu lieventää vehnänorasmehun voi-
makasta makua ja tekee sen helpommin 
nautittavaksi.

Vehnänoraan terveysvaikutukset
Erittäin ravitsevana vehnänorasta käytetään 
vahvistavana ravintolisänä toipilaille, väsy-
mysoireyhtymää sairastaville tukihoitona ja 
kehoa puhdistavien kuurien osana.

Vehnänoraiden suuresta rautapitoisuudesta 
on apua anemian hoidossa. Vehnänoraan 
sisältämä klorofylli eli lehtivihreä tehostaa 
punasolujen tuotantoa, parantaa kudosten 
hapensaantia, tehostaa sydämen, verisuonten 
ja keuhkojen toimintaa.

Vehnänoras tasapainottaa sokeriaineen-
vaihduntaa ja tehostaa verenvirtausta. Elävän 
ravinnon puolestapuhuja ja vehnänorastera-
pian uranuurtaja Ann Wigmore on toden-
nut, että vehnänorasmehu sisältää neste-
mäistä happea.

Klorofylli auttaa kehoa puhdistumaan 
kuona-aineista ja myrkyistä. Klorofylli tor-
juu bakteereja sekä sisäisesti että ulkoisesti 
käytettynä. Vehnänoras tehostaa valkosolu-
jen muodostusta ja vaikuttaa edullisesti vas-
tustuskykyyn sekä happo-emästasapainoon.

Vehnänorasta käytetään myös ruoansu-
latusongelmiin, ummetukseen ja suoliston 
puhdistukseen sekä tukemaan painonpu-
dotusta. Vehnänoras on antibakteerinen, 
se tasapainottaa suolistoflooraa ja neutraloi 
haitallisia aineita sekä puhdistaa maksaa.

Vehnänoraan pureskelu hoitaa myös suun 
limakalvoja ja suun hygieniaa sekä pahan-

hajuista hengitystä. Ulkoisesti vehnänorasta 
käytetään pakkauksina ihosairauksiin, haa-
voihin, tulehduksiin, ruhjeisiin, kasvaimiin, 
palovammoihin ja hyönteisten puremiin.

Vakavissa sairauksissa käytetään vehnän- 
orasmehua suun ja peräsuolen kautta. Suo-
lesta mehu imeytyy verenkiertoon ja ravit-
see ja puhdistaa näin elimistöä. Ihon kautta 
sen ravinteita pääsee myös kehon hyöty-
käyttöön ja sen puhdistavat vaikutukset 
tulevat näin esille myös suoraan iholta.

Tutkimusten mukaan vehnänorasmehu on 
ihmisen tuntemista nesteistä kaikkein run-
sasravinteisinta. Siitä on löydetty yli sata 

Vehnänoras Smoothie
1 banaani
½ dl rypäleitä
30 ml vehnänorasmehua tai 

1 kourallinen persiljaa

-

-

-
jauheita terveysvaikutuksien tehostami-
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vaikuttavaa ainetta. Siitä on hyvää vauhtia 
tulossa eniten käytetty puhdistava, rakentava 
ja uudistava ravinto sekä nuorennuslääke. 
Vehnänoras estää myös hiusten harmaan-
tumista ja E-vitamiinipitoisena se vaikuttaa 
edullisesti myös sukupuolihormoneihin.

Vehnänoras on siis luonnon lahja ihmi-
selle. Sen hyvää tekevät vaikutukset voi 
huomata nopeastikin. Samalla kun vehnän-
orasmehu elvyttää ja parantaa fyysistä kun-
toa, se elvyttää myös aivotoimintaa ja tukee 
sairauksista paranemista.

Vehnänoraan vaikuttavat aineet
Vehnänoraan kuiva-aineessa on proteiineja 
23 %, hiilihydraatteja 37 %, raakakuitua 17 
%, rasvaa noin 6,5 % ja se sisältää mehun 
kuivapainosta 70 % lehtivihreää. Lisäksi veh-
nänoraassa on runsaasti vitamiineja, mine-
raaleja ja aminohappoja.

Vitamiineista vehnänoraassa on runsaasti 
A-, B-, C- ja E-vitamiineja ja huomattavia 
määriä myös beetakaroteenia, lykopeenia, 
kseaksantiinia, tiamiinia (B1), riboflaviinia 
(B2), niasiinia (B3), pyridoksiinia (B6 ), 
B12-vitamiinia, K-vitamiinia, biotiinia, 
foolihappoa ja pantoteenihappoa.

Vehnänoraassa on todettu olevan yli 90 
mineraalia. Näistä huomattavimpina mää-
rinä ovat kalium, magnesium ja rauta, jota 
voi olla jopa 34 mg sadassa grammassa. Näi-
den lisäksi runsaina esiintyvät mangaani, 
seleeni, natrium, sinkki, jodi, kupari ja rikki.

Vehnänoras sisältää kaikki välttämättömät 
aminohapot, joista runsaimpina glutamiini-
happo, alaniini, arginiini, leusiini, proliini 
ja valiini. Jonkin verran on myös kystiiniä, 
metioniinia, seriiniä ja tryptofaania.

Tuoreessa oraassa ja siitä puristetussa 
mehussa on runsaasti entsyymejä, mui-
den muassa proteaasia, sytokromioksidaa-
sia, amylaasia, lipaasia, transhydrogenaasia 
sekä superoksididismutaasia (SOD).

Kuivatun vehnänoraan käyttö
Kuivattua orasta käytetään erilaisissa viher-
jauheissa ja niistä valmistetaan myös ravinto-
lisiä. Jauheena vehnänorasta voi käyttää sel-

laisenaan myös ruoan joukossa tai lisäravin-
teena esimerkiksi kapseloituna tai puristeena.

Vehnänoras sopii myös lemmikkieläinten, 
kuten kissojen ja koirien naposteltavaksi. 
Lemmikkieläimille vehnänoraasta on hyö-
tyä lisäravinteena ja suoliston puhdistajana.

Kasvata omat voimaoraasi
Vehnänoraat kasvatetaan kasvihuoneessa tai 
avomaalla. Niitä voi kasvattaa helposti myös 
kotioloissa ikkunalaudalla tai kesällä parvek-
keella. Kasvatus on helppoa. (Katso kasvatus-
ohje keskiaukeamalta.)

Oraat valmistuvat korjattaviksi 7–10 päi-
vässä. Ne ovat 15–20 senttimetrin korkeita 
ja väriltään tummanvihreitä. Tällöin niiden 
ravinnepitoisuus on korkeimmillaan.

Vehnänoras ei sisällä gluteenia ja se luo-
kitellaan orasvaiheessa kasvikseksi. Leikattu 
oras suljetaan muovipussiin ja säilytetään 
viileässä. Oras säilyy käyttökelpoisena noin 
viikon verran. 

Vehnänorasta ERY:n versopiiristä
Liity sinäkin Elävä raakaravinto ry:n verso-
piirin. Voit tilata edullisesti tuoretta, luo-
mumullassa kasvanutta vehnänorasta puo-
len kilon tai kilon pusseissa.

Oraat voi noutaa ERY:n toimistolta tors-
taisin kello 14–18 (Museokatu 9, 00100 
Helsinki). Voit liittyä versopiirin jäseneksi 
ERY:n nettisivujen elavaravinto.fi kautta, 
sähköpostilla ery@elavaravinto.fi tai soitta-
malla toimistoon 050 501 0505 päivystys-
aikana torstaisin kello 14–18. Näin saat hel-
posti lisättyä lehtivihreää ruokavalioosi ja 
ylläpidät terveyttäsi.

Tiedot vehnänoraasta kokosi 

Ulla-Maija Arminen
ERY:n hallituksen jäsen

Ervamaa, Elsa: Elävä ravinto 
Hill, Fiona: Terveelliset ja maistuvat miniversot
RavintolisäWiki
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Olen ollut usean vuoden ajan 
raakaruokailija ja nauttinut elä-
vää raakaruokaa, useimmiten 
itsetehtyä ja ihan taatusti ravin-

toköyhääkin, koska usein ei tule tehtyä riit-
tävän monipuolista ruokaa. Varmasti olen 
tehnyt asioita myös vastoin oikeita oppe-
ja. Enhän ole koskaan ollut millään kurssil-
la oppimassa.

Maaliskuussa viimeinkin onnistuin pää-
semään Irma Tolosen perjantai-illasta lau-
antaipäivään kestävälle elävän raakara-
vinnon peruskurssille - mikä melkoisesti 
jännitti.

Irma Tolonen on pitkän ajan elävän raa-
karavinnon kouluttaja ja ammattilainen. 
Hän on pitänyt kursseja muun muassa 
yhdistyksen toimitiloissa Museokadulla, 
työväenopistoissa ja kansalaisopistoissa.

Kurssilla saimme kuulla taustatietoja ja 
paljon käytännön teoriaa elävästä raakara-
vinnosta. Aloitimme mehustamalla pork-
kanat mehupuristimella mehuksi. Myö-
hemmin kokeilimme vehnänorasmehua.

Vehnänoras on enemmän kehoa puh-
distavaa kuin esimerkiksi vihermehussa 
käytetty herneenverso. Herneenversossa 

on paljon proteiinia. Siksi sitä pidetään 
enemmän korjaavana kuin puhdistavana.

Vehnänorasmehun lisäksi teimme viher-
mehua, jossa oli useampia raaka-aineita. 
Vihermehua käytetään etenkin sairauksien 
hoitamiseen, mutta sen nauttimisesta ter-
veenä ei tietenkään ole kenellekään haittaa.

Kaikilla mehuilla on ominaismakunsa, ja 
ne ovat hämmästyttävän makeita. En jaksa 
kuin ihmetellä, että minkä takia mehuihin 
lisätään sokeria, kun raaka-aineet itsessään 
tuottavat makeita juomia! 

Teimme erilaisia levitteitä ja nautimme 
ihania kräkkeitä, joita Irma oli tehnyt koto-
naan valmiiksi ajan säästämiseksi.

ITSEOPPINUT 
RAAKAILIJA  
PERUSKURSSILLA
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa 

Rehn pääsi vihdoin monen vuo-

den yrityksen jälkeen elävän raa-

karavinnon peruskurssille. Paljon 

oli tuttua, mutta jotain uuttakin 

tuli opittua.
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Perjantai-iltana 
lopetimme yhdek-
sän aikaan. Aika oli 
mennyt siivillä. 

Lauantaiaamuna 
aloitimme yhdek-
sältä. Olimme 
ennakkoon sopi-
neet, että emme 
nauttisi aamupalaa 
ennen kuin vasta 
kurssilla. Minulla 
tietenkin oli jo 
hirvittävä nälkä, ja saavuin paikalle pari 
minuuttia myöhässäkin. Myöhästyminen 
nolottaa aina. Niin nytkin. 

Osallistujat jaettiin kolmeen eri ryh-
mään, joista 
kaikki tekivät 
tuorepuuroja 
aamupalaksi, 
kaikkiaan neljää 
erilaista. Miten 
ihania ne olivat! 
Niin pehmeitä, 
maukkaita ja tietysti terveellisiä.

Tekemisen ja syömisen lomassa koulut-
tajamme Irma kertoi elävän raakaravinnon 
valmistamiseen ja sen nauttimiseen liittyviä 
yksityiskohtia. Minulle oli uutta ja yllät-
tävää, että kaikkia ruoka-aineita ei tulisi 
sekoitella keskenään. Aika monet ei-yhteen 
suositellut raaka-aineet ovat itsellä men-
neet smoothie-myllyyn ja sitä kautta vatsan 
syövereihin.

Elävän raakaravinnon nauttimisessa on 
myös tärkeätä, että aterialla ei juoda. Neste 
juodaan joko puoli tuntia ennen ateriaa 
tai pari tuntia sen jälkeen. Ruoan tehokas 
pureskelu on myös tärkeää, jotta ruoansu-
latus voi alkaa jo suussa. 

Myöhemmin olimme taas kolmessa eri 
ryhmässä ja teimme upean, kuuden seitse-
män ruokalajin päivällisen. Samalla saimme 
vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyk-
siin. Huomasin, että esille nousi kysymyk-
siä, joita ei itse olisi huomannut esittää. 

Itselleni uusin tuttavuus kurssilla oli 
hapattamalla tehdyt terveysjuomat sekä 
hapatetuista kauranjyvistä tehty kauratuo-
repuuro. Monivaiheinen aikaa ja keskit-

tymistä vaativa hapatus 
kuuluu elävän raakara-
vinnon ytimeen.

Hapatus jäi kuitenkin 
vielä mysteeriksi, 
sillä emme hapattaneet 
tällä kurssilla mitään. 
Kurssin vetäjä oli tuo-

nut valmiit, hapatetut tuotteet mukanaan. 
Hapatus on siis kurssi, jonne menen ehdot-
tomasti. Myös Irma pitää hapatuskursseja. 
Kaikki rohkeasti uutta oppimaan!

Kurssilla valmistetut ruoat olivat hyvän-
makuisia. Kurssilaiset olivat erittäin tyyty-
väisiä kurssin sisältöön ja kestoon. Osallis-
tujien joukossa oli myös ulkopaikkakunta-
laisia. Osa kursseille osallistujista oli ollut 
aiemminkin Irman vetämällä kurssilla. 

Irma pitää tämän vuoden aikana vielä 
ainakin kaksi peruskurssia. Tiedot löytyvät 
yhdistyksen nettisivuilta ja Facebookista. 
Suosittelen kurssia ikään ja sukupuoleen 
katsomatta kaikille.

Sirpa Rehn

eli pureskele tehokkaasti (30 ker-
taa joka suullinen!), myös juomat, 
niin ruoansulatus kiittää.

”Syö juomasi, juo ruokas
i
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20 % alennus koodilla ALE20
www.pona. /shop

Reseptejä löydät: www.pona. /recipes

K iinnostavatko ravinteikkaat kasvit,

jotka taipuvat ruoanlaitossa moneksi?

Pona on suomalainen yritys, joka tuo maahan luomutuotettuja ja villikasvien raaka-aineita

Zimbabwesta. Työskentelemme paikallisten osuuskuntien kanssa, jotka tukevat erityisesti

naisten työllistymistä. Tunnemme yhteistyökumppanimme ja matkustamme paikan päälle

säännöllisesti seuraamaan heidäm työtään.

Valikoimassamme on mm. gluteenittomaan ja vegaaniseen raakaruokaan loistavasti sopivaa

baobab-jauhetta, moringaa sekä useita infuusioita.
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Lautasella-messuilla voit tutustua 
uutuustuotteisiin, tehdä ostoksia 
ja maistella herkkuja. Luennot, 
tietoiskut ja näytöskeittiön esityk-

set antavat ideoita ja vinkkejä hyvään, tur-
valliseen ja maukkaaseen arkeen.

ERY:n ständi on messujen  
vihrein ja elinvoimaisin osasto
ERY:n aktiiviset talkoolaiset opastavat mes-
sukävijöitä kahden messupäivän ajan kai-
kille sopivaan ruokavalioon elävästä raaka-
ravintoon. He kertovat, mitä (laktoositon, 
maidoton, gluteeniton, vegaaninen ja eko-
loginen) elävä raakaravinto oikein on ja mi-
ten sen käyttöä voi lisätä jokapäiväisessä 
ruokavaliossa. 

ERY tuo näillekin messuille ravintorik-
kaat versot. Pitkäaikainen yhteistyökump-
panimme versotukku Green MJK sponsoroi 
ERY:ä jälleen. Iso kiitos heille jo tässä vai-

heessa. Ständillä on saatavilla energisoivia 
vehnänorasshotteja ja viherversomehuja. 

Lisäksi myymme ERY:n 35-vuotisjuhla-
vuoden leivoksia sekä raakasuklaakakkuja. 
Raakakakkuguru, kokki Suvi Tikamo on 
suunnitellut ja tehnyt nämä herkulliset raa-
kakakut messuja varten. 

ERY:n Raakaa meininkiä -reseptikirjanen 
on messutarjouksessa. Lisäksi jaamme Elä-
vän ravinnon ystävä -lehtiä kiinnostuneille. 

ERY:n ständillä on myytävänä kauniita, 
keraamisia vesiversotusastioita. Tule ihastele-
maan ja osta itsellesi trendikäs musta tai val-
koinen versotusastia messutarjouksella. Ver-
sotusastian avulla on helppoa kasvattaa itse 
versoja kotona ja herkutella niillä päivittäin. 

Lautasella 2018: 

Terveyttä ja tietoa, 
herkullisia ostoksia

Tule ja tapaa kasvotusten glutee-

nittomien, vege- ja vegaaniruo-

kien sekä raakaravintotuottei-

den valmistajat, maahantuojat, 

jälleenmyyjät ja vähittäiskaupan 

edustajat. Tapahtumassa esittäy-

tyvät omilla alueillaan gluteeni-

ton ruoka, muut erityisruokava-

liot, kasvis- ja vegaaniruoka sekä 

elävä- ja raakaravinto Helsingin 

Messukeskuksessa 27.–28.4.2018.

Kokemusasiantuntijat kertovat: 
elävä raakaravinto

parantaa,
puhdistaa,
virkistää,

kehon voimaannuttaa,
mielen kohottaa,

ihon silottaa,
koko olemuksen uudistaa.
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Yhtenä tavoitteena näillä messuilla on 
tietysti kannustaa ihmisiä terveyden vaa-
limisessa, mutta myös saada yhdistyk-
sellemme mahdollisimman monta uutta 
jäsentä. Uusille jäsenille onkin luvassa juh-
lavuoden kunniaksi painettu ERY:n uusi 
kangaskassi. Ekologisia luomupuuvillakan-
gaskasseja on myynnissä ständillämme vii-
den euron messuhintaan.

Kun ostat kangaskassin, tuet yhdistyksen 
toimintaa, ja kun käytät kangaskassia, 
vähennät muovipussien kulutusta. ERY tukee 
toiminnassaan luonnon monimuotoisuutta 
kannustamalla tekemään puhtaita valintoja. 
ERY:n ständillä tavataan!

Elävää ohjelmaa Suurella lavalla 
 ja Tietoiskulavalla:
Näyttelijä, yrittäjä Satu Silvo on lisännyt 
omaa hyvinvointiaan ja energiatasojaan elä-
vän raakaruoan avulla. Satu kertoo perjan-
taina 27.4. klo 13, miten elävä ja raaka-
ravinto sopii päivittäiseksi energisoivak-
si ruokavalioksi. 

Lauantaina 28.4. klo 13–13.45 kirjailija, 
yrittäjä Tara Lange kertoo, kuinka viher-
mehut tuovat virtaa ja jaksamista arkeen. 
Näytöskeittiössä klo 14 Tara mehustaa ja 
maistattaa vihermehuja. 

Lauantaina klo 14–14.45 funktionaa-
linen ravitsemusterapeutti Marja Ruuti 
kertoo maksan tärkeästä roolista tervey-
den ylläpitäjänä ja siitä, kuinka vyötärön 
ympärysmittamme on kasvanut hurjasti 
ja kuinka rasvamaksa uhkaa jo monen 
suomalaisen terveyttä.

Liput edullisemmin ennakkoon
Verkkokaupasta saat messuliput helposti, 
jonottamatta ja ilman palvelumaksuja. Kun 
ostat lippusi verkkokaupasta viimeistään 
26.4.2018, saat sen etuhintaan: kertalippu 
ERY:n jäsenenä 10 €/hlö, muutoin aikuiset 
13 €/hlö ja kokoaikalippu 2 päivää jäsenille 
18 €, muutoin aikuiset 22 €.

Valitse verkkokaupassa haluamasi määrä 
Lautasella-tapahtuman lippuja, aktivoi 
osta-painike, siirry kassalle ja syötä alen-
nuskoodikenttään koodi RAAKARA-
VINTO1, kun ostat kertalippuja, tai RAA-
KARAVINTO2, kun ostat kokoaikalip-
puja. Klikkaa aktivoi koodi -näppäintä.

27.4.2018 alkaen lippujen hinta verkko-
kaupassa on sama kuin ovelta ostettaessa: 
kertalippu jäsenille 11 €/hlö ja kokoaika-
ranneke 20 €.

Verkkokaupasta ostettu kokoaikalippu 
vaihdetaan rannekkeeseen Messukeskuk-
sen sisäänkäyntien palvelupisteellä. Kaikki 
ohjelma sisältyy lipun hintaan.

LAUTASELLA-messuinfon kokosi 

Ulla-Maija Arminen
ERY:n hallituslainen
messukoordinaattori 

”Vehnänorasshott
i 

- terveyden jätt
ipotti!
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”Syö hapankaal
ia, jos haluat 

vatsaasi vaalia
! Maitohappo- 

bakteerit teke
vät kaalissa 

työn, minä vain otan 
lauta-

selle ja syön.
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Minun tarinani

Jo lapsena Satu Moilanen vie-
rasti lihan ja kalan syöntiä. Nyt 
62-vuotiaan Sadun lapsuudessa li-
haa oli kuitenkin pakko syödä. 

Sadusta tuli kasvissyöjä heti, kun hän alkoi 
itse vastata omasta ruoastaan. Siitä on nyt 
kulunut yli 40 vuotta.

Vastenmielisyys eläinperäistä ruokaa 
kohtaan oli perimmäinen syy kasvissyön-
tiin, mutta nuoruusvuosina vaikuttivat pal-
jon myös eettiset syyt. Satu toimi aktiivi-
sesti Koe-eläinten Suojelu ry:ssä, nykyisessä 
Animaliassa. Elävään ravintoon hän tutus-
tui 1980-luvulla Aurinkotuuli-ravinto-
lassa. Ihastuminen elävään ravintoon alkoi 
Aurinkotuulen Paratiisilautasesta.

Elävän ravinnon kouluttajaksi
Aina Helsingissä asunut Satu asui 1990-lu-
vulla perheensä kanssa poikkeuksellisesti  
Nurmijärven Klaukkalassa. Maalla asumi-
nen oli aluksi outoa ja vaikeaakin. Mutta 
sitten löytyi Asta Kääriäisen vetämä ruo-
kapiiri, johon Satu liittyi. 

Astalta Satu kuuli ERY:n järjestämästä 
elävän ravinnon kouluttajakurssista ja 
innostui. Hän oli silloin jo kokenut kasvis-
ruokakurssien vetäjä. Satu suoritti elävän 
ravinnon kouluttajakurssin vuonna 1993. 
Siitä lähtien hän on opettanut kasvisruoka-
kursseillaan myös elävää ravintoa.

Satu Moilanen siirtyi vuosikym-

meniä kasvis- ja elävää ravintoa 

syötyään lisäksi myös täysin 

gluteenittomaan ruokavalioon 

muutama vuosi sitten. 

KASVISSYÖJÄKSI 
HETI KUN  
MAHDOLLISTA

Satu on opettanut vegaaniruokaa ja elä-
vää ravintoa jo kymmenen vuotta Terveys- 
opisto Saluksen kursseilla, joilla koulu-
tetaan ravintoneuvojia ja ravintoterapeut-
teja. Viikonloppukurssin päivistä toinen on 
kuumennetun vegaaniruoan, toinen elävän 
ravinnon opiskelua.

Kursseilla Satu opettaa sekä elävän ravin-
non valmistusta että elävän ravinnon ohjel-
man perusteita. Koko wigmorelainen elävän 
ravinnon ohjelma käydään kurssilla läpi aina 
kuivaharjausta myöten. Silti Satu kehottaa 
oppilaitaan käymään myös pidempikestoi-
sen ja perusteellisemman elävän ravinnon 
kurssin opintojen syventämiseksi.

Raakaravinto on oppilaille elävää ravin-
toa tutumpi asia ja siksi Satu selvittää kurs-
seillaan myös elävän ravinnon ja raakara-
vinnon erot. Elävä ravinto kiinnostaa oppi-
laita ja usein he ihmettelevät, miten kauniita 
ja maukkaita elävät ateriat ovat. Terveys-
opisto Saluksessa tehdään tärkeää työtä, kun 
siellä opetetaan tuleville ravintoterapeu-
teille ja -neuvojille klassisen elävän ravin-
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Minun tarinani
non perusteet. Sadun oppilaat levittävät 
edelleen asiakkailleen tietoa elävän ravin-
non terveyshyödyistä.

Gluteeniyliherkkyys tiukensi 
ruokavaliota
Perinteiseen elävän ravinnon ohjelmaan ei 
kuulunut gluteenittomuus, mutta hyvin 
monet elävän raakaravinnon syöjät ovat glu-
teenin hylänneet. 

Satu lopetti ensin vehnän käytön. Täysin 
gluteenittomaan ruokavalioon hän siirtyi 
kolme neljä vuotta sitten, kun Alcat-ruoka-
aineyliherkkyystestissä selvisi gluteeniyli-
herkkyys. Kursseillaan hän opettaa ainoas-
taan gluteenittomien ruokien valmistusta. 

Kasvissyöjäperheen lapsista  
tulee luonnostaan kasvissyöjiä
Sadun kolme tytärtä, kaikki nyt jo 30 vuot-
ta täyttäneitä, ovat syöneet kasvisruokaa 
koko ikänsä. Kun koko perhe syö kasvis-
ruokaa, se on lapsille se ainoa oikea, turval-
linen ja tuttu ruoka. 

Sadun perheessä ei koskaan ollut mitään 
ongelmia lasten syömisen kanssa. Ainoa 
pieni protesti, jonka Satu muistaa, ja joka 
häntä vieläkin naurattaa, oli tyttären kom-
mentti, kun hän katsoi vehnänorasme-
hua juovaa äitiään. Äitiä vehnänoras puis-
tatti, mistä tytär veti omat johtopäätök-
sensä ja totesi: ”Tuota minä en sitten aikui-
sena ainakaan juo!”

Kuten äiti, tyttäret ovat aina olleet ter-
veitä. Edes hampaissa ei lapsilla ole kos-
kaan ollut reikiä. Kaikki kolme ovat edel-
leen kasvissyöjiä ja myös elävä raakaravinto 
on heille tuttua. Raakapuurot, smuutit ja 
tietysti myös raakakakut kuuluvat kaikilla 
kolmella ruokavalioon. Vanhin tytär opis-
kelee nyt ravintoterapeutiksi.

Kevään ruokavinkki
Sadun elävä lempiruoka on porkkanapatee. 
Se on klassinen elävän ravinnon herkku-
ruoka, jonka resepti on esimerkiksi ERY:n 

Raakaa meininkiä -kirjassa ja nyt lehden 
Reseptit-osiossa.

Satu, jolla on fytonomin koulutus, suo-
sittelee porkkanapateeta ja muita porkkana-
ruokia etenkin näin keväällä, sillä porkka-
nan karotenoidit suojaavat ihoa ja silmiä 
auringon UV-säteiltä.

Sadun omasta ruokavaliosta keskimää-
rin 70-80 prosenttia on elävää raakaravintoa. 
Määrä vaihtelee kausittain. Tätä ruokava-
liota on helppoa noudattaa, koska ruoanval-
mistus on helppoa ja lopputulos on Sadun 
mukaan aina ”herkullinen, kaunis, värikäs ja 
joskus yllättäväkin”.

ERY:n jäsen Satu on ollut kouluttaja-
kurssista, 1990-luvun alusta lähtien. Hän 
osallistuu versopiiriin, käy tietotorstai-
illoissa ja Raaka baareissa aina, kun oma 
koulutus ei osu samalle päivälle. Myös 
Raaka baaria edeltäviin talkoisiin Satu osal-
listuu mahdollisuuksien mukaan. 

Kaija Shurupov

Satu osallistumassa helmikuussa pidetyn 
Raaka baarin talkoisiin: tekeillä suolaisen 
makean suklaakakun suklaakoristeita.
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”Idut ovat voimaruokaa,  

niitä pöytään a
ina tuokaa!Kuumentamatonta elävää kasvis-

ruokaa, jonka valmistusmenetelmiä 
ovat

soseutus
 smuutit, keitot, puurot, kastikkeet,  
tahnat, siemen- ja pähkinämaidot,   
jäätelöt, juustot, muhennokset, dipit
 tarvitaan: tehosekoitin tai vähintään 
sauvasekoitin
 helpottaa ruoansulatusta

mehustus
 vehnänorasmehu keskeisin
 vihermehut
 paljon hyvää kerralla
 tarvitaan: suositellaan mehupuristinta, 
sillä mehulingolla ei saa mehustettua 
oraita eikä villivihanneksia
 erityisesti terapeuttisessa ruoka-
valiossa

liotus
 koska elävässä ravinnossa ruoka-
aineita ei keitetä, siemenet, jyvät ja 
muut vastaavat tuotteet vähintäänkin 
liotetaan elimistölle sulamiskelpoisiksi
 esim. tuorepuuroihin liotetaan ruoka-
aineet kuten tattari, hirssi, kuivatut 
hedelmät yön yli perusteellisen 
huuhtelun jälkeen

idätys
 
 helposti sulavaa ravintorikasta ruokaa
 tavallisimmat: alfalfa, mungpapu
 nautitaan sellaisenaan osana elävän 
ravinnon lautasta (siemen)kastikkeen 
kera 

versotus
  
tuottajalta
 tavallisimmat: auringonkukan- ja  
herneenversot
 nautitaan sellaisenaan osana elävän 
ravinnon lautasta (siemen)kastikkeen 
kera
 vihermehuihin ja -smuuteihin,  
keittoihin

hapatus
 lisää ravintoarvoja ja ruoan sulavuutta
 tavallisimmat: hapankaali ja hapan -
vihannekset, uudistava juoma

kuivatus
 ekologinen tapa säilöä ruoka-aineita: 
marjat, sienet, villivihannekset
 tarvitaan: kuivuri isompia määriä varten, 
muutoin esim. huoneenlämmössä,  
lämpöpatterin yllä, auringossa
 kräkkerit, marjajauheet

- maidoton, gluteeniton, vege tai vegaaninen 

elävä raakaravinto sopii kaikille

Elävä raakaravinto
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Valitse laadukkaita, hyvin itäviä luomu-
vehnänjyviä. Esimerkiksi 30 x 40 cm 
kokoiselle kasvatustarjottimelle tarvitset 
2 dl jyviä.

Levitä noin 2 cm paksuudelta mul-
taa kasvatusalustalle ja kylvä itäneet 
vehnänjyvät mullan päälle tasaisesti 
vieri viereen. 
Kastele, mutta ei liian märäksi.

Peitä tarjotin esimerkiksi 
tarjottimella, jotta idut eiv
loa ja ne eivät kuivu. Jätä 
vaikka laittamalla tulitiku
mien väliin.

Kasvata oraita 2–3 vuoro
kunnes vehnänoraat nos
sitarjotinta.

1.

5.

6.

7.
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Leikkaa sato terävällä veitsellä, 
kun oraat ovat noin 15 cm korkei-
ta, noin 5 vuorokauden kuluttua 
kylvöstä. Kasvuaikaan vaikuttavat 
vuodenaika ja lämpötila.

Liota jyvät vedessä lasipurkissa yön 
yli.

                Kaada vesi pois.

Idätä jyviä 1 vrk lasipurkissa ilman 
kantta. Purkkia voi välillä heilutella, 
jotta kosteus jakautuu tasaisesti 
jyviin eivätkä päällimmäiset kuivu.
Jyvät ovat valmiita kylvöön, kun 
niistä pilkistää pieni itu.

toisella 
vät saa va-
ilmaraot, 
t tarjotti-

kautta, 
stavat kan-

Kastele ja nosta oraat valoon. Myö-
hemmin oraita on hyvä kastella alta-
päin, eli kohota juurimattoa ja kaada 
vettä tarjottimen pohjalle. 
wJos oraita kastelee liikaa, niihin tulee 
helposti hometta. Valmiiksi leikatut oraat säilyvät jää-

kaapissa ilmavasti kulhossa noin 
viikon verran. Parhaita ne ovat 
kuitenkin juuri leikattuina. 
Oraita voi siis myös leikata aina 
vain tarvitsemansa määrän suo-
raan käyttöä varten.

Piirrokset Petra Streng

10.

2.
3.

4.

8. 9.



20

Hygieenisyys on erittäin tärkeää elävän 
ravinnon ruoanvalmistuksessa. Raaka-ai-
neet huuhdotaan 3–7 eri vedellä. Raaka-
aineissa suositaan luonnonmukaisesti vil-
jeltyjä, kotimaisia tuotteita.
   Ruoansulatus toimii parhaiten, kun ate-
riat koostetaan 3–5 erilaisesta raaka-ai-
neesta, ruoka pureskellaan riittävän hy-
vin ja ruokailun yhteydessä ei nautita 
nesteitä.
   Ruokaa ei kuumenneta yli 40 asteen 
lämpötilan. Ruoat ja juomat nautitaan 
huoneenlämpöisinä.

Raakaa meininkiä - Herkutellaan
elävällä raakaravinnolla

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

Elävä raakaravinto -yhdistyksen jäsenenä saat
  jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
  alennusta yhdistyksessä järjestettävistä  
kursseista
  alennusta yhdistyksessä myytävistä  
kirjoista
  alennusta seuraavista liikkeistä:

• Ekolo 5 % normaalihintaisista  
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja  
nettikauppa
• ekosego.fi 5 % nettikaupan tuotteista
• Nokkonen 5 % kaikista tuotteista 
nokkonen.fi-verkkokaupassa  
sekä 20 % digi-tuotteista (e-kirjat ja  
jatkossa online-kurssit) sivustolta   
elavaravinto.nokkonen.fi
• raakapuoti.fi 5 % verkkokaupan  
kaikista normaalihintaisista tuotteista
• Ruohonjuuri 5 % normaali- 
hintaisista tuotteista, kaikki liikkeet   
ja verkkokauppa
• Fitnessfirst 10 % verkkokauppa
• luontaistukku.fi 10 % ensimmäisestä 
tilauksesta verkkokaupassa
• Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
• Rawmix.fi suoraan toimittajalta 10 % 
Rawmix-tehosekoittimesta
• Raw ‘n More -kahvilassa 10 %,   
Runeberginkatu 59, Helsinki
• Kasvisravintola Silvoplee 10 %   
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki
• SSJ-importin verkkokaupassa 10 % 
vuoden loppuun asti 
• Nutlyn verkkokaupassa 15 % 
• Foodin 20 % verkkokaupassa
• Hamppumaa.fi-verkkokaupassa  
20 % hamppuelintarvikkeista 

Kysy alennuskoodit ERY:n toimistosta 
ery@elavaravinto.fi. Ehdota paikkakuntasi 
liikkeitä, joista toivoisit jäsenetua.

ERY:n 
jäsenyys 
kannattaa

Elävä raakaravinto
”Syö paljon vih

reää - auringo
n 

ja klorofyllin l
iiton hedelmää!

ERY:n oma vuonna 2013 julkaistu Raakaa 
meininkiä - Herkutellaan elävällä raakara-
vinnolla -kirjanen 
on hyvä perus-
opus elävän 
raakaravinnon 
resepteihin. 
   Kirjasen Alku- 
sanat on erin-
omainen katsaus 
reseptien 
kokonaisuuteen 
myös 35-vuotis 
juhlavuonna: 
Pääosa on 
yhdistyksen 
jäsenten 
lähettämiä ruokaohjeita, jotka on julkaistu 
jäsenlehdessä vuosina 1989–1997. ERY 
lähti mukaan Ravintolapäivään syksystä 
2011 Raaka baari -konseptilla, jonka 
valikoituja, enemmän raakaruokasuuntau-
tuneita reseptejä sekä villivihannesresep-
tejä lisättiin joukkoon.
   Kirjanen on painettu edullisin kustan-
nuksin, joten kirjasessa ei juurikaan ole 
kuvia resepteistä.
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ERY oli pitämässä pop up -raakakak-
kukahvilaa joogakoulu Shantissa 
Sharanam-mantrabändin levynjul-

kaisukeikalla tammikuussa.
Myynnissä oli kolme erilaista maukasta 

raakakakkua sekä suolainen herkullinen raa-
kabageli porkkanalla ja cashewmajoneesilla. 
Shantissa oli lämmin tunnelma ja kahvi-
laa oli miellyttävää pitää samalla kuunnellen 
rentouttavan Sharanamin esiintymistä. 

ERY suunnitteleekin jatkossa enemmän 
yhteistyötä joogakoulu Shantin kanssa. 
Saamme siis tulevaisuudessa mahdollisesti 
nauttia enemmän raakaherkkuja vastaavan-
laisissa tapahtumissa.

Vilhelmiina Torppa
ERY:n hallituksen jäsen 2017

ERY:n raakakakkukahvila 
Joogakoulu Shantissa

Pop up -raakakakkukahvilassa hääräsivät 
Aino Kokko (vas.), Ulla-Maija Arminen ja 
Vilhelmiina Torppa. Ylhäällä raakabagelei-
ta porkkanalla ja cashewmajoneesilla.

Tiedustelut Homeopaattisesta hoidosta, 
Koti- ja matka-apteekkikursseista sekä 
30-vuotisjuhlaseminaarista: 
Klassinen homeopaatti Ritva Lauraéus
Lounaisväylä 8 A 9 
00200 Helsinki
050 4432913 
ritva.lauraeus@naturalcure.fi

UUDISTETTU
PAINOS 
ILMESTYNYT!

Ritva Lauraéus on klassisen 
homeopatian uranuurtaja 
Suomessa ja toiminut alalla 
30 vuoden ajan.
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Reseptit

-

on tullut tunnetuksi runsaasta määrästä 
-

-

-

ja hinnat ovat olleet erityisen kilpailuky-

   Porkkana on perinteinen elävän ravin-

-

P
et

ra
 S

tre
ng

Porkkanapatee
6 porkkanaa

1 sitruunan mehu
1 avokado

2 pienen tai 1 ison sitruunan mehu

Rouhi ensin mantelit tai hasselpähkinät 
kuivina pikaleikkurissa tai monitoimiko-

-

-

-

Vinkki

-

Raakaa meininkiä - Herkutellaan 
elävällä raakaravinnolla

 

Mausta massa sitruunamehulla ja levitä 

kuin piirakalle ja peitä pinta avokadosii-

 
-
-

-
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Reseptit
Porkkanapasta (1–2 henkilöä)

 

1–2 rkl sitruunan mehua
1 tl laadukasta suolaa
1 dl pinjansiemeniä viimeistelyä varten

-

-

-

Alkuperäinen ohje: Karita Tykkä, 
Hyvää huomenta, raakaruokaa 

ihaniin hetkiin, s. 174

S
irp

a 
R

eh
n

Tiesitkö
suositummaksi tullut tahini on täynnä 

-

-

-
-

-

-

-
-

   Mihin kaikkeen sinä käytät tahinia? 

Sirpa Rehn

Tahini

-

Ohje: Mea Salo, Hellaton kokki, 
raakaravintoa kasviksista,  

2011, s. 189
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Reseptit

-

-

-

imeytymistä suolistoon ja siten alentavan 

-

kylmällä ja kuumalla vedellä vuorotellen 

-
-

sillä liotetut jyvät sekoitetaan nesteen ja 
muiden aineiden kanssa monitoimiko-

-

-

-

   Annostelin tuorepuuroa lasiini kerrok-
-

Sirpa Rehn; alkuperäinen ohje: 
Satu Silvo, Silvoplee, elinvoimaa 

kasvisruoasta, 2016

Sovella ohjeita rohkeasti oman 
makumaailmasi mukaiseksi.

S
irp

a 
R

eh
n
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Reseptit
Kevään merkkinä pidetään usein voikuk-

eikä sitä mielletä ihmiselle kelpaavaksi 

-
-

   Voikukka sisältää hyvin paljon A- ja 

silmän verkkokalvoa haitallisilta UV-sätei- 

-

dandelion-herb.html 

 
juuresta kuluneen talven aikana kuivat- 

-

-

 
ostamaan -

mukillinen ituja
½–1 dl hapankaalia
1 paprika

suikaloi tai pilko paprika itsellesi sopi-

ja paprikan palaset sekä idut keskenään 

voit hyvin korvata paprikan esimerkiksi 

Sirpa Rehn; alkuperäinen ohje: 
Mea Salo, Hellattoman kokin elävä 

raakaravinto, 2017, s. 200

-

-

Alkuperäinen ohje: Raija Kivimetsä 
ja Jouko Kivimetsä, Hulluna hortaan. 

 Hyvinvointia ja herkkuja villi- 
vihanneksista, 2013, 2. painos
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Reseptit

1 purkki kookosmaitoa

-
 

 
-

   Aseta musliinipuuvillapala tai talouspa-
peripala lasipurkin päälle kuminauhalla 

-

-

1 rkl sokeria/siirappia
ripaus suolaa
½ valkosipulinkynsi

Lisää kaikki raaka-aineet paitsi vesi blen-
deriin ja blendaa tehokkaimmalla

 

-

Lähteet: Pona Oy
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Suvi Tikamo hääri pitkästä aikaa 
pääkokkina Raaka baarissa. 

– Ihanan nostalgiselta tuntui. 
Organisointi ja suunnittelu oli 

paljon mutkattomampaa kuin viisi kuusi 
vuotta sitten, Suvi kommentoi.

Nyt teemana oli ruoka-autosta tarjot-
tavaa katuruokaa Raaka baari goes food 
truck. Suvi halusi löytää sellaisia hyviä 
makuja, jotka saisi kasaan yhdessä talkoo-
päivässä. Tarjolla oli mm. lempeitä zuude-
leita eli kesäkurpitsanuudeleita, cross kitchen 
salad wrapejä eli nyhtösiemeniä saalatinleh-
dellä, suolaisen makeata suklaakakkua ja 
jäätelökeksiä.
– Teki mieli kokeilla funkahtavampia an-
noksia mausteilla. Suunnitteluvaiheessa 
ei tullut mieleen, että päivä saattaakin ol-
la jäätävän kylmä eli esimerkiksi muuten 
niin maukas jäätelö ei ehkä kylmyydessään 
maistunut kaikille. Lämmittävä punajuuri-
latte taas teki kauppansa vikkelämmin.  

ERY:n 35-vuotisjuhlaleivos on Suvin 

käsialaa. Pyöreässä leivoksessa on minttua, 
vadelmaa, pähkinäkinuskia, sitruuna-kar-
demummakreemiä. Miksi päädyit juuri nii-
hin makuihin, väreihin ja muotoihin?
– Näössä piti olla yhdistyksen logoa ja vä-
hän vihreää ja muuten suutuntumassa ja 
maussa juhlallisuutta. Siitä kuulemma tuli-
kin mieleen oopperan väliaikaleivostarjoilu: 
juhlallinen ja yllätyksiä tarjoava. 

Olet sanonut aiemmin, että ruoan pitäisi 
olla kaikkien aistiemme nautinto. Miten se 
määrittää reseptien tekoasi? 
– Aika monikin yritykseni kakku juontaa 
makujuurensa perinteiseen konditoriaan. 
Niiden olisi tarkoitus saada kaikki resepto-
rit ”laulamaan”. Vaikka ruoka olisikin hy-
väksi keholle ja mielelle, niin sen ei tarvitse, 
eikä pidä maistua eikä olla suutuntumal-
taan tylsä eikä ”terveellisen” makuinen. 

Juhlaleivoksen resepti on tulossa jakeluun 
35-vuotisjuhlien jälkeen, joten viimeistään 
silloin jokainen halukas pääsee maistamaan 
sen yllätyksellistä makumaailmaa. 

ERY täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Juhla-

vuosi aloitettiin julkistamalla juhlaleivos 

helmikuun Raaka baarissa. Ulkona paukkui 

pakkanen. Raaka baariin sen sijaan toi läm-

pöisen tuulahduksen Rubiinittaren bossa 

nova -sävelmät.

ERY:n juhlaleivos 
hurmasi Raaka 

baarissa

Ti
in

a 
La

pp
al

ai
ne

n

Rubiinitar alias Sara La 
Mela, ERY:n hallituksen 
uusi jäsen.
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Suvi tutustui elävään ravintoon alunpe-
rin jo pikkutyttönä pihapiirissään. Uudel-
leen hän löysi elävän ravinnon piiriin raa-
karavintokurssin kautta noin seitsemän 
vuotta sitten. Tuolloin Suvi oli stressaantu-
nut, hänellä oli vatsavaivoja, kalsiumtaso 
oli matala, verenpaine korkea ja ykköstason 
diabetes vaivasi. Elävä ravinto korjasi vai-
vat nopeasti, mutta raskauden aikana elävä 
ravinto ei maistunutkaan. Mitä sinulle 
kuuluu nykyään terveysrintamalla?

– Yrittäjyys ja 
pikkulapsiar-
jen tasapai-
nottuminen 
on tehnyt hy-
vää. Nykyi-
sin taistelen 
vain rauta-ar-
vojeni kanssa. 
Rautavarasto-
ni tuppaavat 
olemaan lähes 
nollissa, jos-
kin syy saattaa 
olla liiallinen 
treenaaminen.  

Nykyään Suvin ruokavalio on 80-prosent-
tisesti vegaaninen ja varsinkin kesäisin hyvin 
raakapitoinen. Onko suhteesi elävään raaka-
ravintoon muuttunut vuosien varrella?
– On ehdottomasti. Otan nykyään paljon 
rennommin ja kuuntelen kehoani. Mikäli 
se toivoo lämmintä keittoa, sen se saa. 

Suvi oli mukana ERY:n ensimmäisessä 
Ravintolapäivän Raaka baarissa elokuussa 
2011. Marraskuun Raaka baarissa hän oli-
kin jo pääkokkina ja monta kertaa seuraavien 
parin vuoden aikana makumaailmoina  
mm. aasialainen ja meksikolainen keittiö.

Hän loihti myös ERY:n 30-vuotisjuhla-
päivällisen menun vuonna 2013. Suvi oli 
ERY:n hallituksessa vuosina 2011-13. Suvi 
kertoi elävän ravinnon tarinansa Minun tari-
nani -palstalla lehdessä 1/2012.

Suvi perusti My Name is Cake -yrityk-
sensä vuonna 2013. Yrityksellä on nykyään 
vakiintunut kahvila- ja ravintola-asiakas-
kunta. Suvi tekee myös cateringia ja yksi-
tyiskokkikeikkoja mm. hyvinvointikes-
kus Villa Mandalassa. Vuoden alusta Suvi 
on laajentanut kakkuvalikoimaa myös pais-
tettujen sokerittomien, gluteenittomien, 
vegaanisten kakkujen maailmaan. 

Tiina Lappalainen

Raaka baarin asiakaskunta vaihteli 
vauvasta vaariin. Helmut Kokko oli nuo-
resta iästään huolimatta jo vanha tekijä 
edellisen päivän talkoissa.
   (Seuraavalla sivulla ylhäällä:) Vuoden 
vanha jäsen Jyrki Rinne ja uusi jäsen 
Marja Roth-Sopanen ensimmäistä  
kertaa Raaka baarissa.

Sanni Lehto voitti Salty Choco Cake 
-kakkupalan punajuurilaten kera itselle 
ja ystävälle ERY:n Facebook-ryhmän 
Raaka baari -arvonnassa.

Ti
in

a 
La

pp
al

ai
ne

n

Pääkokki Suvi Tikamo
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Sari Haglund kävi aikoinaan ERY:n 3. 
kouluttajakoulutuksen Rantasalmella. 
Seurana Jorma Koivuluoma. 

Elävä raakaravinto ry:n jäsenille 
Ruohonjuuren myymälöistä - 5 %:n 
alennus kaikista norm. hintaisista 
tuotteista. Jäsenalennuksen saat 

myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 
alennuskoodilla: E6H4UV4S

www.ruohonjuuri.fi

Ti
in

a 
La
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al
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ne

n
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Viime kesänä halusin käydä Lapissa saa-
melaisten alueella Saamenmaassa. Pää-

timme kumppanini kanssa tehdä matkan 
liftaten, jotta tutustuisimme paikallisiin, 
heidän juuriinsa ja nykyelämäänsä. Pati-
koimme ja telttailimme, jotta saimme viet-
tää aikaa luonnossa. Elävä raakaravinto oli 
luonnollisesti osa seikkailuamme. 

Pohjoisesta vielä pohjoisempaan
Alkuperäinen ajatuksemme oli mennä saa-
melaisten alueelle Pohjois-Suomessa. Mut-
ta Utsjoella saimme kyydin aina Norjan 
Gamvikiin asti. Siellä leiriydyimme valko-
hiekkaisella rannalla yhdessä porojen kans-
sa maailman pohjoisimman maalla sijaitse-
van majakan tuntumassa.

Ainoaan pikkuruiseen supermarkettiin oli 
tunnin kävelymatka. Ystävystyin kaupan hen-
kilökunnan kanssa. Kun he kuulivat elävän 
raakaravinnon ruokavaliostamme, he innois-
saan halusivat antaa minulle paljon hedelmiä, 
vihanneksia ja pähkinöitä ilmaiseksi ja jopa 
kyyditsivät minut autollaan takaisin leiriimme.

Supermarketista saamamme ruoan lisäksi 
söimme myös merilevää jäämeren rannalta 
ja pureskelimme mehua rannalla kasvavasta 
villivehnänoraasta. Löysimme kristallinkir-
kasta juomavettä monista lähteistä, joita 
pulppusi leirimme lähellä.

Päädyimme Lofooteille
Gamvikin jälkeen onnetar kuljetti meitä 
länteen uskomattomia vuonoja pitkin. Vie-
timme neljä yötä majesteettisten vuorten 
juurella ennen Tromssaa. Hylkeet ja pienet 
valaat saattoivat tulla moikkaamaan meitä 
vuonoihin. Tromssassa löysin mukavan luo-
mukaupan, jossa myös haluttiin sponsoroi-
da meidän raakaruokaliftiseikkailuamme 
monin tuottein.

Yleensä ihmiset, joita tapasimme matkal-
lamme, olivat kiinnostuneita ja innoissaan 
tavastamme syödä ja matkustaa. Tromssasta 
Lofooteille reissasimme saksalaisen nuoren-
parin kanssa. Inspiroimme toisiamme, sillä 
he oppivat meiltä elävästä raakaravinnosta 
ja liftaamisesta, ja me opimme heiltä villi-
yrteistä ja paastosta.

Viimein päädyimme Å:hon, Lofoottien 
viimeiselle saarelle, johon pääsee tietä pit-
kin. Siellä päätimme kääntyä takaisin kohti 
kotia. Tulimme takaisin Pohjois-Ruotsin 
ja Länsi-Suomen kautta. Matkamme kesti 
kuukauden.

Hevi-reissu peukalolla Pohjoiseen
Liftireissu raakaillen vaati leiriytymisvälineiden lisäksi vähän “he-

vimmät” varusteet. Mukana raahattiin isoa hedelmä- ja vihannes-

ruokakassia ja käsikäyttöistä mehupuristinta. Suomeen asettunut 

iranilainen fysioterapeutti Aidin Jodeiri kertoo viimekesäisestä 

liftimatkasta Helsingistä Pohjois-Norjaan ja takaisin Sara La Melan 

kanssa.
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Varusteemme ja ruokamme
Aamiaiseksi söimme tuorepuuroa, jonka 
valmistimme tattarista ja kuivahedelmistä, 
jotka liotimme yön yli. Päiväsaikaan söim-
me tuoreita hedelmiä ja erilaisia vihersalaat-
teja avokadon kera. Meillä oli pari hyvää 
rasiaa, joita käytimme liottamiseen, idättä-
miseen ja ruoan valmistamiseen. Lisäksi 
meillä oli käsikäyttöinen mehunpuristin, 
veitsi ja pari lusikkaa. Rinkoissamme kan-
noimme leiriytymisvarusteemme. Niiden 
lisäksi meillä oli iso ruokakassi, jota kan-
noimme yhdessä.

Mielestäni matkustaessa keholle on 
parasta juoda paljon vettä ja syödä mehuk-
kaita hedelmiä. Mutta kun patikoimme 
pitkiä matkoja, emme voineet täyttää ruo-
kakassiamme hedelmillä ja vihanneksilla. 
Silloin kevyemmät kuivatut hedelmät ja 
pähkinät olivat mahtavia, koska niissä oli 
paljon sokeria, rasvaa ja mineraaleja. Puo-
len tunnin liotuksen jälkeen ne olivat val-
miita syötäviksi.

Hankalinta ja helpointa reissussa
Hankalinta reissussa olikin roudata ruoka-
tarvikkeita ympäriinsä, mutta toisaalta se 
oli hyvää liikuntaa. Helpointa taas oli mat-
kata sen energian vallassa, minkä saimme 
elävästä raakaravinnosta ja yöttömästä yös-
tä. Matkaa helpotti myös ihmisten ystäväl-
lisyys tarjota kyyti ja huolehtia meistä. Jos-
kus tosin, kun tapasimme ihmisiä, jotka 
anteliaisuudessaan tarjosivat meille jotakin 
sellaista, mitä emme halunneet syödä, oli 
vaikea sanoa ei. Joskus taas bensa-asemilla 
ei ollut todellakaan mitään raakaruokaa, jo-
ta olisi voinut ostaa.

Aloitimme matkamme Helsingistä poh-
joiseen heinäkuun ensimmäisinä päivinä, 
kun oli mehupaastoni kahdeksas päivä. 
Matkan toisena päivänä Kuopion lähellä 
tutustuimme mukavaan perheeseen, joka 
vei meidät kotiinsa Kajaaniin. Saimme 
siellä ruokaa ja yöpaikan. He tarjosivat 
meille riistaa ja juustoa, mutta onneksi 
heillä oli myös paljon hedelmiä, sillä lope-

tin siellä mehupaastoni syömällä melkein 
kokonaisen vesimelonin.

Matkan aikana tapasimme monia saa-
melaisia, mutta emme luonnossa porojensa 
kanssa vaan teillä autoissaan. Useimmat 
kyydin tarjonneet olivat saamelaisia, joten 
he antoivat hyviä vinkkejä, minne mennä. 
Oli todella mielenkiintoista keskustella 
heidän kanssaan heidän kulttuuristaan ja 
perinteistään ja siitä, mitä muutoksia “glo-
baali kylä” tuo tullessaan.

Maailmankaikkeuden armoilla
Tällaisella matkalla voi sattua mitä vaan. 
Luotimme maailmankaikkeuteen ja an-
noimme sen johdattaa meitä sinne, min-
ne se halusi. Monesti suunnittelimme te-
kevämme jotain tai menevämme jonnekin 
tiettyyn paikkaan, mutta myöhemmin huo-
masimme olevamme jossain muualla ja te-
kevämme jotain aivan muuta. Mutta se oli 
hienoa ja olimme tyytyväisiä. 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mat-
kustin liftaamalla ja raakaruokaillen. Ehkä 
alussa emme uskoneet, että onnistuisimme 
siinä Norjaan asti. Mutta reissaaminen tällä 
tavalla osoittautuikin helpommaksi kuin 
luulimme. Uskon, että elävän raakaravin-
non syöminen ei ole terveellinen ruokavalio 
vain keholle vaan myös mielelle.

Opin tämän matkan aikana paljon ruo-
asta, kehostamme, mielestämme ja tarpeis-
tamme ja siitä, että kulttuurimme ja klassi-
nen lääketiede ovat uskotelleet meille, että 
ne ovat sitä, mitä tarvitsemme. Mutta mei-
dän ei tarvitse kuumentaa ruokaamme tai 
juoda maitoa tai syödä eläimiä.

Tällainen matkustustapa on kaikkein 
ekologisin, sillä syömällä elävää raakaravin-
toa et tuota valtavia jätekasoja ja liftaamalla 
käytät vain tilan autossa, joka joka tapauk-
sessa menisi jonnekin ilman sinua. Suosit-
telen tätä kaikille sellaisille, jotka todella 
haluavat tuntea itsensä ja todelliset rajansa.

Aidin Jodeiri
englannista suomentanut Tiina Lappalainen
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Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
Uusi hallitus valittiin helmikuussa
Yhdistyksen vuosikokous valitsi puheenjoh-
tajaksi Sirpa Rehnin kolmannelle kaudelle. 
Vanhojen hallituslaisten lisäksi joukkoon 
valittiin Sara La Mela ja Jenni Alasuutari.

Jäsenmaksuun pieni korotus
Vuosikokous päätti nostaa jäsenmaksu-
ja eurolla. Perusjäsenmaksu on siten 26 
ja alennettu 16 euroa. Jos haluat alenne-
tun hinnan, lähetä siihen oikeuttava doku-
mentti, esimerkiksi opiskelijatodistus, toi-
miston sähköpostiin.

Ylimääräinen vuosikokous   
toukokuussa
Vuosikokous päätti esittää, että yhdistyk-
sen sääntöjä muutettaisiin niin, että yhden 
kokouksen sijaan järjestetään kaksi erillistä 
kokousta vuosittain. 

Sääntömuutos vaatii ylimääräisen vuosi-
kokouksen. Se järjestetään 6.5. kello 
15-16 yhdistyksen toimistolla Helsingissä 
(Museokatu 9 C, sisään Vänrikki Stoolin 
katu 1:n porttikäytävästä). Kutsu ylimääräi-
seen vuosikokoukseen on toisaalla lehdessä. 
Tervetuloa vaikuttamaan!

Jäsenkortti voimassa kesäkuun 
2018 loppuun asti
Jäsenlehdessä 2/2017 tullut jäsenkortti on 
voimassa kesäkuun 2018 loppuun. Kortissa 
lukee hämäävästi toisella puolella voimas-
saoloaika kesäkuu 2018 ja toisella puolella 
toukokuu 2018. Lehti pahoittelee virhettä.

Jäsenedut
Tarkista sivulta 20 voimassa olevat jäsen-
edut. Kysy alennuksiin oikeuttavat etukoo-
dit toimistosta ery@elavaravinto.fi.

Tapahtumatorstait klo 18-20
Yhdistys järjestää luentotyyppisiä tieto-
torstaita ja yritysten tuotteita esitteleviä 
tuotetorstaita yhdistyksen tiloissa Helsin-
gissä, Museokatu 9 C 25. Käynti Vänrikki 
Stoolin katu 1 porttikäytävästä. 
Lämpimästi tervetuloa!

Tietotorstai
19.4.2018 Versotuksen salat
Heidi Kiikka kertoo, miten onnistut idät-
tämään ja versottamaan kotona.

Toukokuun Ravintolapäivänä 
Raaka baari
ERY järjestää jälleen Raaka baarin toimi-
tiloissaan Ravintolapäivänä 19.5.2018. 
Seuraa ilmoittelua lähempänä ajankohtaa   
- ja ilmoittaudu talkoisiin!

Lautasella-messut lähestyy
Lautasella-messut järjestetään Helsingin 
Messukeskuksessa 27.–28.4.2018. Tule   
vihershotille ERY:n osastolle - ja tuo ystä-
väsikin! Varmista edullisempi messulippusi 
ennakkoon 26.4. mennessä!

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä

Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulliset 
koulutustilat käyttöösi elävän raakaravin-
non kursseja, iltamia, näyttelyjä tai tuoteil-
toja varten vaikka koko vuodeksi.
Tee varaus numerosta 050 501 0505 tai 
meilaa osoitteeseen ery@elavaravinto.fi.

Olemme mukana!
MESSUKESKUS HELSINKI

27.–28.4.2018
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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

Pustankatu 3 as 3

50500 MIKKELI

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

YhdyshenkilöitäKoulutusta

Irma Tolosen koulutuksia
Elävän raakaravinnon peruskurssi
pe-illasta la-päivään 25.–26.5.2018
Käymme läpi asiantuntijoiden kehittämän 
elävän ravinnon ilta-, aamu- ja päiväruokaoh-
jelman. Ruokalistalla on myös luonnonyrt-
tejä luonnon kasvumahdollisuuksien mu-
kaan. Kurssin hinta on 98 €. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
Irma Tolonen puh. 040 732 6851 tai 
itirmatolonen@gmail.com.

Villiyrttipäivä toukokuussa
Eryläiset ovat tervetulleita villiyrttipäivään, 
joka järjestetään Sipoon Talosaaressa lauantai-
na 19.5.2018 yhteistyössä Helsingin Seu-
dun Lapinkävijät/Raija Hentmannin ja 
Tunturikerho Kavtsin/kerhoemäntä Ir-
ma Tolosen yhteistyönä talkooperiaatteella. 
Yhteisesti ostetuista ruoka-aineista makse-
taan järjestäjille noin 15 euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen lähem-
pänä tapahtuma-ajankohtaa: Irma Tolonen 
puh. 040 732 6851. Mukaan mahtuu noin 
20 osanottajaa.

Seuraa yhdistyksen kotisivuja, Facebookia ja 
jäsentiedotetta, joissa ilmoitamme ajankohtai-
sista koulutuksista, kursseista ja tapahtumista.

Hyvää oloa Kuopiossa kesällä
ERY on mukana Hyvän olon hetket Uu-
distalon luomutilalla -tilaisuudessa Kuo-
piossa 15.–16.6.2018. Kello 17 alkaen 
nautitaan joogatunnista, jonka jälkeen on 
tarjolla vegaanista raakaruokaa ja saunomis-
ta. 75 €/kerta. 

Myös yöpyminen Uudistalon maatilalla 
on mahdollista. Yöpyminen maksaa 50 €.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
info@uudistalo.com.
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ERY MYY:
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)

DVD-levyjä 
Kooste Brian Clementin Helsingissä 
21.6.2011 pitämistä luennoista: Creating 
disease-free future, Raw food and cancer, 
vain jäsenille 10 €

Interview with Sergei Boutenko 15 €

Valya Boutenko: Overcoming the Food 
Imprint 10 €

MUUTA
Hopeinen ERY:n jäsenmerkki 
Merkin hinta on 4 €/kpl tai 7 €/2 kpl

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

Keraaminen idätysastia vesiviljelyyn,        
jäsenille 23 €, 
muille 25 €

KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa 
meininkiä – Herkutellaan elävällä raaka-
ravinnolla, jäsenille 15 €, muille 17 € 
(kierrekantinen, 114 sivua) 

Mea Salo: Hellattoman kokin elävä raaka-
ravinto, jäsenille 30 €, muille 33 € 
(kovakantinen, sidottu, 288 sivua)

Jaakko Halmetoja: Pakurikääpä, jäsenille 
28 €, muille 30 € (sidottu, 261 sivua) 

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

Maria Lönnqvist: Raakaleipurin parhaat 
kakut, jäsenille 23 €, muille 25 € 
(sidottu, 120 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) 

Karita Tykkä: Hyvää huomenta. Raaka-
ruokaa ihaniin hetkiin, jäsenille 24,50 €, 
muille 26,50 € 
(kovakantinen, sidottu, 242 sivua)

Karita Tykkä, Sanna Ala-Seppälä, Ulla-
Maija Lähteenmäki: Raakaa ja makeaa. 
Herkullisimmat raakajälkiruoat, jäsenille  
24 €, muille 26 € (sidottu, 144 sivua)

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

Hietaniemenkatu 3, Kamppi. Lähellä metroa. 050 599 0555

Varaa aikasi kellumo.fi ja

Saat 10 € alennusta ekasta kellunnastasi

mainitse tiskillä "elävä ravinto"

Kutsu
Lämpimästi tervetuloa
Elävä raakaravinto ry:n 

ylimääräiseen  
kokoukseen

Kokouksen työjärjestys

1. Avataan kokous
2. Todetaan kokouksen laillisuus 

ja  päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjoh-

taja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjär-
jestys

5. Käsitellään yhdistyksen sään-
töjen muuttaminen. Muutosesi-
tys koskee vuosikokouksen jär-
jestämistä.  
Esitetään, että yhden kokouk-
sen sijaan järjestetään kaksi 
erillistä kokousta vuosittain. Toi-
nen keväällä ja toinen syksyllä. 
Yksityiskohtainen sääntömuu-
tos on nähtävissä osoitteessa 

-
koukset

6. Muut asiat
7. Päätetään kokous

Hallitus

ERY:n ylimääräinen kokous 
pidetään sunnuntaina 

6.5.2018 kello 15.00-16.00
yhdistyksen tiloissa Helsingissä

osoitteessa Museokatu 9 C 25
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1

porttikäytävästä)
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Elävä raakaravinto ry
Museokatu 9 C 25
00100 Helsinki
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1         
porttikäytävästä)

Puhelinpäivystys 
torstaisin
klo 12-14

Toimistopäivystys
torstaisin klo 14-18

Muusta käyntiajasta voi sopia soittamalla 
numeroon 050 501 0505 tai sähköpostitse 

ERY:N HALLITUS 2018
Sirpa Rehn, puheenjohtaja

Georgi Shurupov, varapuheenjohtaja

Riitta Suominen, rahastonhoitaja

Sari Häivölä, sihteeri

Jenni Alasuutari

Ulla-Maija Arminen

Sara La Mela

Varajäsenet:
Katja Lavanni

Johanna Rajamäki
Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH


