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Tiina Lappalainen

Puheenjohtajan
tervehdys

Yhdistyksen hallitus 2014 (vasemmalta oikealle): puheenjohtaja Tiina Lappalainen, Sylvia Sando-
val (tiedotus, tapahtumat), Ulla-Maija Arminen (jäsenhankinta ja jäsenedut, tapahtumat), varapu-
heenjohtaja Ari Vihertuuli ja sihteeri Sanni Lehto (kuvasta puuttuu rahastonhoitaja Ella Stenroos).

Kevät on edennyt vinhaa vauhtia ja uusi 
hallitus on päässyt hallitustyöskente-

lyn makuun. Hallitus kokee tärkeänä kehit-
tää jäsenetuja, ei vain pääkaupunkiseudun 
jäseniä ajatellen vaan maanlaajuisesti. Pyy-
dänkin teitä muualla Suomessa asuvia jä-
seniä lähettämään ehdotuksia, millaisia jä-
senetuja toivoisitte lähiympäristössänne.

Paperilehden tilaajat voivat leikata taka-
kannesta nimellään varustetun jäsenkortin, 
jolla saa jäsenetuja mainituista liikkeistä. 
Sähköisen lehden tilaajille kortti lähetetään 
erikseen.

Eri paikkakunnilla toimivat kouluttajat 
ja kurssittajat, ottakaa myös rohkeasti yh-
teyttä toimistoon, jos kaipaatte markki-
nointiapua lähiseudun jäsenistölle. Samoin 
jäsenet, jos kaipaatte vertaistukea ja/tai 

Jäsenetuja kehitetään
kontakteja lähiympäristön muihin eryläi-
siin. Kaikki eivät kuitenkaan ole Faceboo-
kissa, vaikka suljetun ryhmämme kautta 
siellä tavoittaakin jo yli 2200 ryhmäläistä.

Toukokuu tarkoittaa myös vuoden toista 
Ravintolapäivää, joten Raaka baari ERY:n 
toimistolla tarjoaa jälleen elävän raakara-
vinnon herkkuja (17. päivä) - tällä kertaa 
hallituksen toimesta. 

Jäsenet ympäri Suomen, rohkaistukaa 
kokkaamaan muillekin tuolloin, vaikka pie-
nimuotoisestikin. Ravintolapäivä on oiva 
keino tarjota makupaloja terveellisestä vaih-
toehdosta. 

Maukasta kevättä!
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Kasvien
vaikutukset

Kasvitieteilijä, Helsingin yliopiston 
professori Sinikka Piippo luennoi 
ERY:n tietotorstaissa lokakuus-
sa kasvien terveysvaikutuksista. 
Lehden edellisessä numerossa 
04/2013 käsiteltiin kasvien ter-
veelliset ainesosat ja kasveista 
vehnänoras. Nyt esitellään muut 
Piipon mainitsemat kasvit, joita 
yleisesti käytetään vihermehuissa 
ja smootheissa.

terveys-

Herneenversot
Herneenversoissa on aika vähän mitään ra-
vinteita. C-vitamiinia, A-vitamiinia, K-vi-
tamiinia ja foolihappoa kuitenkin on. Her-
neenverso ei ole samassa tehokkuusluokassa 
kuin itse herneet. Kivennäisaineita ei ole 
paljon. Kaliumia on. 

auringonkukanversot
Auringonkukan ainesosista ei ole paljon 
tietoa. Auringonkukanversot ovat kuiten-
kin rakenteeltaan pehmeitä, joten niistä 
saatavat ainesosat imeytyvät paremmin 
kuin esimerkiksi herneenversoista. 

Klorofylliä ja folaattia on paljon. Ayur-
veda-lääkinnässä auringonkukanversoja 
käytetään limanpoistoon keuhkoista ja eh-
käisemään tulehduksen pahenemista keuh-
koissa. 

salaatti
Salaatin voi pistää blenderiin kaiken muun 
joukkoon. Salaatissa on vain vähän ener-
giaa. Joitain kivennäisaineita siinä on, sa-
moin vitamiineja kuten B3:a, K-vitamiinia 
ja biotiinia. Biotiini vaikuttaa ihon ja hius-

ten kuntoon. Sitä on paljon vadelmissa, 
mutta myös salaatissa. Folaattia siinä on 
myös. 

Kannattaa aina suosia punertavia salaat-
teja. Niissä on enemmän ravintoaineita, 
muun muassa karotenoideja ja antosyaa-
neja eli fenolisia ainesosia. Vaaleita salaat-
teja, kuten jäävuorisalaattia, ei mielestäni 
kannata käyttää. 

Punertavat salaatit ovat aivan toista luok-
kaa. Niiden ORAC-arvo saattaa olla noin 
2400. (Toim. huom. ORAC-arvo, Oxygen 
radical absorbance capacity, kertoo, paljonko 
ruoka-aine sisältää antioksidantteja, tosin 
koeputkiolosuhteissa). Vertailun vuoksi jää-
vuorisalaatin ORAC-arvo on vain 200–400 
eli todella alhainen. 

Salaatti myös edesauttaa laihduttamista. 
Ylipäätään vihermehujen ainesosat laih-
duttavat eli energiaa pitää saada jostain 
muusta, esimerkiksi pähkinöistä. 

rucola 
Rucola ei itse asiassa ole salaatti vaan sinap-
pikaali, joka antaa makua ruokaan. Se si-
sältää glukosinolaatteja eli rikkipitoisia ai-
neita. Rikkipitoisilla aineilla on kasvaimia 
ehkäiseviä vaikutuksia. Rucolassa on melko 
paljon karotenoideja ja folaattia, joten ter-
veellinen se on. 

Sen ORAC-määrä on noin 1900. Rucola 
sisältää myös diindolymetaania (DIM), 
joka estää viruksia. Folaattimäärä rucolassa 
on melkoinen: 97 milligrammaa 100 gram-
massa. Rucolassa on paljon myös B-vita-
miineja.

kurkku
Kurkkua käytetään paljon myös viherme-
huissa ja smuuteissa. Minun on hyvin vai-
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kea keksiä syytä, miksi sitä käytetään. Siinä 
ei ole mitään, paitsi tietysti nestettä. Ra-
vintoainemäärät kurkussa ovat mitättömiä. 
Kaliumia siinä on jonkin verran. 

Elimistön puhdistamiseen ja nesteyttä-
miseen kurkku sopii. Kurkku on lievästi 
antioksidanttinen. Antioksidanttisuus-
luku on 214. Runsaasti nestettä sisältävänä 
kurkku toimii tulehdusten lieventäjänä ja 
poistaa kuumetta. Kurkku on lievästi diu-
reettinen. 

selleri
Selleri kuuluu kasveihin, joiden käyttö 
laihduttaa ja poistaa kehosta nestettä ja sel-
luliittia. Sellerissä on paljon piitä, jolla 
on vaikutusta ihoon ja hiuksiin, mutta 
myös immuunipuolustukseen. Selleri sisäl-
tää myös kumariineihin kuuluvaa ainetta, 
jolle monet ovat niin allergisia, että saavat 
iho-oireita.

Sellerin eri osat, myös siemenet, sisältä-
vät haihtuvia öljyjä, muun muassa ftalideja, 
ja paljon kaliumia. Sellerillä on hyviä vai-
kutuksia hermostoon ja se alentaa veren-
painetta. 

Sellerin lehdissä on enemmän vita-
miineja ja kivennäisaineita kuin varressa. 
Sellerissä on kohtuullisen paljon eri B-vi-
tamiineja. On aina parempi, että B-vita-
miineja on useita, ei vain yhtä lajia. Nat-
riumia sellerissä on paljon, mutta runsas 
kalium tasapainottaa sen vaikutuksen. 

Sellerimehu sopii laihduttajalle ja tree-
naajalle. Varsinkin raaka selleri laihduttaa. 
Sellerimehu tasapainottaa elektrolyyttejä, 
mikä on hyvä kovan hikoilun jälkeen. Sel-
leri torjuu tulehduksia. Amerikassa syöpään 
sairastuneet ihmiset käyttävät paljon selleri-
mehuja. Selleri helpottaa nuhaa ja yskää. 

Kumariinit, joille moni on allerginen, 
parantavat tiettyjen valkosolujen aktiviteet-
tia ja sitä kautta immuunipuolustusta. Sel-
lerin monet ainesosat vaikuttavat tulehduk-
sia ehkäisevästi. Selleri paitsi laihduttaa, 
myös torjuu nälän tunnetta ja toisaalta pa-
rantaa huonoa ruokahalua. 

Sellerin varsien sanotaan sisältävän ne-
gatiivista energiaa eli ne vievät enemmän 
energiaa aineenvaihdunnassa kuin mitä ne 
sisältävät. Samaa sanotaan porkkanasta. 
Selleriä on hyvä pureskella aterian jälkeen. 
Se helpottaa himoa syödä hiilihydraatteja. 
Selleriä pidetään myös rauhoittavana unen-
tuojana.

kaalit
Kaalit ovat rikkipitoisten ainesosiensa an-
siosta kasvainten ehkäisijöitä. Tähän tar-
koitukseen niitä pitää syödä säännöllisesti. 
Parhaita kaaleja ovat parsakaali ja sekä vih-
reä että violetti lehtikaali. Kaalit sisältävät 
tiamiinia ja runsaasti folaattia. Ne vaikutta-
vat mieleen tasapainottavasti, torjuvat ma-
sennusta, lievittävät stressiä sekä lisäävät 
elinvoimaa ja suorituskykyä. 

Yhdessä pitkäketjuisten hiilihydraattien 
kanssa, joita on pavuissa ja täysjyväviljassa, 
kaali vaikuttaa tryptofaaniin eli hermoston 
välittäjäaineeseen, jota syntyy esimerkiksi 
serotoniinista. Tämä taas rauhoittaa ja aut-
taa unettomuuteen. Kaaleissa on myös pal-
jon seleeniä, joka vaikuttaa kilpirauhaseen 
ja tuo energiaa.

Kaalitkin laihduttavat, mikä on hyvä 
asia, paitsi heille, jotka jo ovat laihoja. Kaa-
leissa on paljon kuitua, mikä torjuu nä-
läntunnetta ja auttaa suolistoa toimimaan 
säännöllisesti. Koska kaaleissa on paljon 
kuituja, ovat ne hyväksi suolen limakal-
voille eli suolinukka voi hyvin. 

Kaalin kuidut imevät itseensä myrkkyjä 
ja nopeuttavat ruoan kulkua suolistossa. 
Kaali estää ripulia ja se auttaa mahakatar-
riin, maha- ja pohjukaissuolen haavaumaan 
ja liikahappoisuuteen.

Parsakaali vaikuttaa sydämen ja veri-
suonten hyvinvointiin ja kaikkeen muu-
hunkin. Se alentaa homokysteiinin määrää 
huonossa aminohapossa, parantaa luustoa, 
alentaa verenpainetta ja ehkäisee diabetestä. 
Lehtikaalissa taas on tuntuvasti eniten anti-
oksidantteja verrattuna muihin kaaleihin.
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valkosipuli
Valkosipuli on sipuleista tehokkain. Mo-
nien ihmisten vatsaa valkosipuli kuitenkin 
ärsyttää enemmän kuin tavalliset sipulit. 
Valkosipuli ehkäisee sydän- ja verisuoni-
tauteja. Se parantaa ääreisverenkiertoa ja 
hapensaantia katkokävelyssä. Se lisää insu-
liiniherkkyyttä eli vähentää riskiä sairastua 
tyypin 2 diabetekseen ja auttaa painonhal-
linnassa. 

Valkosipuli saattaa hidastaa Alzheime-
rin tautiin liittyvien amyloidilaattojen ker-
tymistä hermosolujen väliin. Valkosipuli on 
hyvä candida-hiivasienen ehkäisijä ja tuho-
aja. Se estää mahahaavabakteerin kasvua. 

Valkosipuli auttaa rasvaa lähtemään eli-
mistöstä liikkeelle eli sekin on laihdutuk-
seen sopiva. Se vaikuttaa edullisesti veren-
kiertoon eli ehkäisee muistin huonone-
mista. Moni syökin valkosipulia ehkäistäk-
seen muistin huononemista. 

Valkosipulin tehon flunssan ehkäisijänä 
tietävät kaikki. Valkosipulin kynnen voi 
vaikka kietaista paperinenäliinaan ja lait-
taa tyynyn viereen ja hengittää sen haihtu-
via öljyjä yön yli. 

Valkosipuli on erittäin hyvä suoliston 
bakteerikannan parantaja. Se vähentää käy-
mis- ja mätänemisprosesseja suolistossa ja 
tehoaa suoliston haitallisiin bakteereihin. 
Koska hyvät bakteerit lisääntyvät, paranee 
myös immuunipuolustus. Samalla lailla toi-
mivat myös muut sipulit. 

Sipulin kaikkein tehokkain osa on lähellä 
ulkokuorta. Punasipulit ovat tehokkaam-
pia kuin keltaiset. Punaisessa on enem-
män fenolisia ainesosia ja antioksidantteja 
eli juuri niitä ainesosia, jotka ehkäisevät tu-
lehduksia.

Fenkoli
Varsinkin salaattifenkolia käytetään ruoissa, 
mehuissa ja smuuteissa. Fenkoleissa on pal-
jon erilaisia haihtuvia öljyjä, esimerkiksi 
anetolia, joka on immuunipuolustusta vah-
vistava aine. 

Anetoli myös rauhoittaa ja lievittää ki-
puja. Kipuja lievittävät myös monet muut 
fenkolin ainesosat. 

Estragoli taas virkistää ja vähentää aller-
gioita. Fellandreeni irrottaa limaa, joten 
myös fenkoli parantaa flunssaa. Fenkoli si-
sältää myös myristisiiniä, joka alentaa ve-
renpainetta ja poistaa kipuja ja tulehduksia. 
Monet fenkolin ainesosat toimivat saman-
suuntaisesti. Myös kipua estävää myrseeniä 
ja nerolia on fenkolissa, samoin pimenejä, 
jotka irroittavat limaa ja poistavat kipua. 

Fenkoli on todella hyvä suolistolle. Se 
edistää ruoansulatusta, ehkäisee suolisto-
kaasujen ja hiivasienen muodostumista 
sekä turvotusta ja parantaa ruokahalua. 
Toisaalta fenkoli myös poistaa näläntun-
netta, mikä on hyvä, jos on ylipainoa. Se 
myös lievittää ummetusta. Fenkoli auttaa 
myös yskään, nuhaan ja keuhkoputkentu-
lehdukseen. 

Aivan kaikille fenkoli ei sovi kuten eivät 
kaikki muutkaan putkikasvit. Monet saa-
vat niistä allergisia oireita. Fenkolilla on pi-
ristävä, mutta toisaalta myös rauhoittava 
vaikutus. Se auttaa unettomuuteen. Tämä 
koskee, paitsi salaattifenkolia, myös maus-
tefenkolia, josta käytetään siemenet.

Persilja
Persiljaa kannattaa lisätä kaikkeen mitä syö. 
Siinä on paljon erilaisia ainesosia, muun 
muassa folaattia, A-, B- ja C-vitamiineja, 
samoin E- ja K-vitamiineja. Siinä on karo-
tenoideja, kaliumia ja kalsiumia. 

Persiljassa on tryptofaania, joka parantaa 
mielialaa ja unettomuutta. Persilja edistää 
vatsan, suolen ja maksan toimintaa. Se pa-
rantaa veriarvoja. Liikaa persiljaa ei saa kui-
tenkaan käyttää, koska liiallisesti käytettynä 
se voi vahvuutensa vuoksi vahingoittaa vat-
san limakalvoja. 

rosmariini
En tiedä, käytetäänkö rosmariinia viherme-
huissa, mutta haluan aina tuoda sen esiin, 
koska se on niin terveellinen. Rosmariinissa 
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on fenolihappoa eli rosmariinihappoa, joka 
estää amyloidilaattojen kertymistä ja edis-
tää niiden hajoamista aivoissa. Siitä saattaa 
siis olla apua Alzheimerin taudin ehkäisyssä 
ja hoidossa. 

Kaikkein parhaiten rosmariinihappo 
imeytyy ihon läpi, ei niinkään syötynä. Sitä 
käytetään voiteena reumaan, iskiakseen ja 
lihassärkyyn. Se lievittää kipua ja alentaa 
kolesteroliarvoja. Rosmariinin antioksidant-
timäärä on huomattavan suuri. 

Monissa mausteyrteissä on tulehdusta 
poistavia ainesosia. Ensimmäisinä tulevat 
mieleen piparminttu, rosmariini ja salvia, 
joka on todella hyvä. Näitä käyttämällä voi 
ehkäistä tulehdustauteja. Jos tauti on jo is-
kenyt, niin näillä voi helpottaa oireita.

Nokkonen
Nokkosta kannattaa käyttää yleiskunnon yl-
läpitoon, sairauksien ehkäisyyn, alikuntoi-
suuteen ja voimattomuuteen sekä henki-
sellä että elimellisellä tasolla. Kaiken muun 
lisäksi nokkonen rauhoittaa mieltä. Pi-
dän nokkosta varsinaisena superkasvina, 
joka vetää vertoja ulkomailta tuoduille 
superfoodeille. 

Tuoreessa nokkosessa on paljon C-vita-
miinia ja folaattia – samoja määriä kuin pi-
naatissa. Lisäksi siinä on karotenoideja, K-
vitamiinia ja kaliumia. Erittäin paljon on 
myös kalsiumia ja rautaa. Raudan määrä on 
4,4 milligrammaa sadassa grammassa. 

Nokkonen parantaa veriarvoja ja immuu-
nipuolustusta, flunssaa ja allergioita. Kun 
syö tarpeeksi nokkosta, ei sairastu niin hel-
posti allergioihin ja heinänuhiin. Myös 
vatsa ja suolisto toimivat kunnolla, kun syö 
nokkosta. Nokkonen ehkäisee sekä ripu-
lia että ummetusta. Se tasapainottaa eturau-
hasvaivoja. 

Nokkonen auttaa reumaattisiin oireisiin, 
virtsatievaivoihin ja hoitaa hiuksia. Nok-
konen hoitaa hiuksia sisäisesti käytettynä. 
Mutta siitä voi tehdä myös vahvan keitteen 
ja hieroa päänahkaan. Sen hoitavat aineet 
imeytyvät päänahkaan ja päänahan veren-
kierto vilkastuu.

voikukka
Voikukka on hyvää puhdistukseen ja, taas 
kerran, laihdutukseen. Se parantaa maksan 
ja suoliston toimintaa ja ehkäisee virtsatie-
tulehduksia. Se sopii käytettäväksi vaivoi-
hin, joissa lisääntynyt virtsaneritys on hy-
väksi, kuten reumatismiin, ja se ehkäisee 
munuaiskivien muodostumista.

Parin viikon puhdistuskuuri keväällä voi-
kukan lehtien avulla on yleisesti käytetty 
puhdistuskeino. Silloin voi käyttää voiku-
kan nuoria lehtiä salaatissa puhdistamaan 
elimistöä talven jälkeen. Voikukkaa on hyvä 
käyttää läpi koko kesän ja vielä syksylläkin. 
Syksyllä voikukkaan tulee taas uusia leh-
tiä käytettäväksi. Kukintavaiheessa lehtiä ei 
kannata käyttää. 

Voikukassa on paljon enemmän ravin-
teita kuin muissa salaattikasveissa. Keväällä 
ja runsaassa valossa kasvaneissa voikukissa 
on eniten ravinteita eli juuri niissä lehdissä, 
jotka ovat kaikkein kitkerimmän makuisia. 

Luonnon voikukissa on enemmän ravin-
teita kuin viljellyissä. Suomessa tosin voi-
kukkaa on viljelty vain harvoin, mutta esi-

Puolikypsät hedelmät kypsyvät nopeammin 
kulhossa, kun laitat niiden päälle tuoreita nok-
kosia. -Hulluna hortaan
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merkiksi Keski-Euroopassa voikukkaa viljel-
lään innokkaasti. 

Porkkana
Porkkanassa on paljon erilaisia karotenoi-
deja ja A-vitamiinia sekä kohtuullisesti fo-
laattia. Porkkanassa ei ole mitään vikaa. Sa-
notaan, että porkkana päivässä pitää keuh-
kosyövän loitolla. Porkkanasta vaikuttavat 
aineet saa luonnollisessa muodossa eikä mi-
nään valmisteena. 

Suuri luontaisten karotenoidien määrä 
saattaa estää syövän kehittymistä. Karotee-
nit toimivat parhaiten yhdessä ja luonnol-
lisessa muodossaan. Karotenoidien imey-
tymisessä on välillä ongelmia. Rasvaliukoi-
sina ne tarvitsevat öljyä imeytyäkseen. Jos 
siis rouskuttaa pelkkää porkkanaa, eivät ka-
rotenoidit imeydy kovin hyvin. Sama kos-
kee tomaattia. 

Parhaiten karotenoidit imeytyvät, kun to-
maatteja vähän kuumentaa öljyssä, vaikkei 
raakaravinnon syöjä tästä pidäkään. Osit-
tain tämä koskee myös porkkanoita. Jos ei 
käytä öljyjä, kannattaa porkkanat ja tomaa-
tit syödä yhdessä pähkinöiden tai avokadon 
kanssa, joissa on rasvaa.

Voikukka on kesän ilmainen ja ravintorikas 
salaatti. Sitä voit käyttää läpi kesän - ja jättää 
kaupan salaatit ostamatta.

Porkkana aktivoi solujen aineenvaihdun-
taa, edistää hiusten ja kynsien kasvua ja 
vahvistaa sydäntä ja verenkiertoa. Porkka-
nassa on paljon kuitua ja se antaa kylläisyy-
den tunteen. Siinä on myös pektiiniä, sa-
maa liukoista kuitua kuin omenassa. Pek-
tiini alentaa huonoa kolesterolia ja auttaa 
sen poistumisessa. Se myös ehkäisee diabe-
testa. Porkkana sopii myös puhdistuskuu-
reihin.

omena
Omena on minun oma superruokani, jota 
suosittelen aina kaikille. Omenassa on var-
sin paljon fenoleja. Omena pitää käyttää 
kuorineen, koska kuoressa on suurin osa fe-
noleista ja kaikista muistakin vaikuttavista 
aineista. Tietenkään kuorineen ei voi käyt-
tää muita kuin luomuomenia. Varsinkin 
punakuorisilla omenilla antioksidanttisuus-
määrä on melkoisen suuri. 

Kaupan omenamehulla ei ole juuri mi-
tään tekemistä itse omenan kanssa. Antiok-
sidanttien määrää ei voi edes verrata. 

Omenapuun lehdet ovat erittäin ter-
veellisiä. Niissä on enemmän C-vitamiinia 
kuin omenissa, 800 millilgrammaa sadassa 
grammassa. Omenapuun lehtiä voi käyttää 
vain lyhyen aikaa. Niiden ravintopitoisuus 
vähenee, kun puu alkaa kukkia ja kehit-
tää omenia. Silloin lehdet eivät ole enää hy-
vän makuisia ja ne kovettuvat. Jonkin aikaa 
omenapuun lehdistä ehtii nauttia, jos raas-
kii niitä poimia puusta. Ne ovat hyviä tu-
lehdusten ehkäisyyn.

Omenissa on hyvin paljon ravinteita. 
Niissä on glutationia, antioksidanttista ai-
nesosaa. Omena on parhaita foolin lähteitä 
eli ylläpitää luustoa. Siinä on muun muassa 
katekiinia, floritsiinia ja erilaisia fenolisia 
happoja. Kuorittu omena on antioksidant-
tiarvoiltaan puolet heikompi kuin kuorittu.

Pektiini omenassa alentaa pahaa koleste-
rolia ja tasaa verensokeria. Iso omena päi-
vässä alentaa kolesterolia kymmenen pro-
senttia. Se alentaa myös sydänkohtausris-
kiä. 
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Luomuomenista on apua ruoka-aineal-
lergioihin. Tavallisille omenille ollaan aller-
gisia, ei luomuomenille. Sama koskee mui-
takin hedelmiä, esimerkiksi kiiviä ja man-
sikoita. Ulkomaisia tavallisia omenoita ei 
kannata syödä ollenkaan. Olen vakaasti sitä 
mieltä, että ne ovat terveysriski.

Kotimaisia tavallisia omenoita voi pe-
riaatteessa syödä. Kuoria niitä ei kan-
nata. Omenasta maistaa sen, onko siinä 
myrkkyjä. Itse tunnen heti suussani, onko 
omena myrkytetty. Esimerkiksi Ahvenan-
maalta tuodut omenat ovat olleet suhteelli-
sen hyviä. Olen testannut niitä aika paljon.

Omenat vahvistavat immuunijärjestel-
mää. Omenat ovat erittäin hyviä suolistolle. 
Ne auttavat sekä ummetukseen että ripu-
liin eli tasapainottavat suoliston toimin-
taa. Ummetusrohdoksi suositellaan kol-
mesta neljään omenaa päivässä, mutta vä-
hempikin voi riittää. Omenat puhdistavat 
suolistoa ja poistavat elimistöstä myrkkyjä. 
Omena antaa energiaa – syö omena, niin 
pysyt hereillä!

klorella
Klorella on sinivihreä levä, jota kasvate-
taan tankeissa. Klorellan sisältämät vitamii-
nit ja kivennäisaineet riippuvat paljon siitä, 
mitä ainesosia kasvatustankkiin laitetaan. 
Täytyy vain toivoa, että kasvatusolosuhteet 
ovat puhtaat.

Jotkut sinivihreistä levistä eivät ole hyviä. 
Niissä voi olla epäpuhtauksia ja myrkkyjä. 
Sekä klorella että spirulina voivat olla hy-
viä, mutta aina ei voi tietää, mistä ne tule-
vat ja miten niitä on viljelty.

Klorellassa on hyvin paljon klorofylliä 
ja kasvutekijää, joka ilmeisesti muodostuu 
nukleiinihapoista eli dna- ja rna-hapoista. 
Ne vaikuttavat muistia parantavasti ja kor-
jaavat soluvaurioita kuten maha- ja pohju-
kaissuolihaavoja. Ne sisältävät ruoansula-
tusta parantavia entsyymejä. 

Klorella sisältää klorofylliä, tai pikem-
minkin klorofylliiniä ja monityydyttymät-
tömiä rasvahappoja, jos kasvatusolosuhteet 

ovat suotuisat. Klorellan klorofylliini, vita-
miinit, kivennäis- ja hivenaineet sekä argi-
niini vahvistavat immuunipuolustusta. Ar-
giniinia on myös pähkinöissä. Se absorboi 
torjunta-aineita, myrkkyjä ja raskasmetal-
leja eli syöpää synnyttäviä aineita ruoansu-
latuskanavassa. Ilmeisesti paljolti runsaan 
klorofyllin ansiosta. 

Klorella, spirulina ja myös merilevät es-
tävät tulehduksia. Spirulina toimii aika 
lailla samoin kuin klorella. Sitäkin arvoste-
taan suuresti sen ravintoainesisällön vuoksi. 
Näitä molempia saa tabletteina, mutta 
myös jauheena, jota voi lisätä blenderiin 
smuuteja tehtäessä lisäämään ravintoarvoa. 

Siltä varalta, etten ehdi syödä, minulla on 
mukana puristettuja kakkuja, jotka sisäl-
tävät spiruliinaa, gingsengiä ja pähkinöitä. 
Ne eivät välttämättä maistu hyvältä, mutta 
sisältävät tärkeitä aineita.

Pellavansiemenet
Pellavansiemenissä on todella paljon 
omega-rasvahappoja. Kaksi ruokalusik-
kaa pellavansiemeniä antaa riittävästi al-
falinoleenihappoa. Pellavansiemenissä on 
runsaasti kuitua ja myös kivennäisaineita. 
Niissä on myös erittäin paljon lignaania, 
joka on kasviestrogeeni. Se auttaa vaihde-
vuosivaivoihin ja estää syöpiä. 

Lignaaneja on myös joissain marjoissa, 
esimerkiksi puolukassa. Myös ruisleivässä 
on lignaaneja. 

kurpitsansiemenet
Kurpitsansiemenet voi hyvin heittää mu-
kaan blenderiin. Suolattuja siemeniä ei tie-
tenkään pidä käyttää. Kurpitsansieme-
nissä on paljon välttämättömiä rasvahap-
poja ja kivennäisaineita. Niissä on aika 
paljon tryptofaania, joka auttaa unetto-
muuteen ja masennukseen ja parantaa 
keskittymiskykyä.

Hampunsiemenet
Suosittelen kuorittuja hampunsiemeniä, 
koska niitä on helppo käyttää. Niissä on 
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Pähkinät

Pähkinöissä on paljon fenoleja. Pähki-
nöiden ja manteleiden ruskea kuori pitää 
syödä, koska siinä on enemmän torgenoleja 
kuin sisuksessa. Sisuksessa on tietysti hyviä 
öljyjä ja E-vitamiinia, jota me todella tar-
vitsemme, sekä keho että mieli.

Ja vielä kertaalleen lopuksi: kasvit pa-
rantavat myös olemuksellaan, eivät vain 
syötyinä! 

Tämä tärkeä luento tallennettiin lehteä varten 
ja tallenteen purki tekstiksi mahdollisimman 
kokonaisessa muodossa

Kaija Shurupov

vähemmän kuitua kuin kuorellisissa, mutta 
kuoret ovat ruoassa melko epämiellyttäviä. 

Hampunsiemenet ovat erittäin ravinto-
rikkaita ja energiapitoisia. Niiden ravin-
teet ovat erinomaisen tasapainoisessa muo-
dossa. Niissä on paljon rasvaa, rasvahap-
poja, proteiinia ja muita aineita ja ne täy-
dentävät ruokavaliota hyvin. Hampun-
siemenistä saa energiaa, josta saattaa tulla 
puutetta. Hamppuproteiini on erittäin kor-
kealaatuista ja se imeytyy hyvin. 

Siemeniä ei kuitenkaan saa kuumentaa 
yli 115 asteessa, koska proteiini ei silloin 
enää imeydy niin hyvin. Hampunsieme-
nöljyssä on hyvä suhde omega 6:n ja omega 
3:n välillä. Hamppuöljy tekee hyvää sydä-
melle, verenkiertoelimistölle, verenpaineelle 
ja myös tulehduksille. Hamppuöljyä ei pidä 
kuumentaa kuten ei pellavaöljyäkään.

<
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JuiceMaster

Valmista mehusi                        
vaikka muiden                          
vielä nukkuessa                              

- erittain hiljainen.

Tehokas -                                              
saat maksimaalisen

määrän mehua 
jokaisesta hedelmästä 

ja vihanneksesta.

Helppo puhdistaa,                                                
pieni suodatin                                        
ja vähän osia.

Juo mehua päivittäin ja kroppasi 
kiittää. Lisäksi tuorepuristettu 

mehu on erittäin hyvää!

Lue lisää Wilfan Juicemaster 
SJ-150A tuoremehupuristimesta  

www.wilfa.fi

Myynnissä kaikissa 
hyvinvarustetuissa tavarataloissa 

ja kodinkoneliikkeissä.
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ERY:n toimistonhoitaja
Palveluksessasi

jon raakaravintoa ja välillä enemmän elä-
vääkin ravintoa. 

En kuitenkaan halua enää lokeroida syö-
misiäni tiukkoihin lokeroihin vaan pyrin 
edistämään vatsani tasapainoa ja kokonais-
valtaista hyvinvointia. Olen myös aika tai-
puvainen menemään ääripäästä toiseen, jo-
ten välillä olen mennyt liiankin rajoitetulla 
ruokavaliolla. Nykyään pyrin opettelemaan 
tasapainoa ja mahdollisimman rentoa syö-
mistä. Aina se ei ole helppoa, kun on niin 
paljon ruokarajoituksia. Välillä tulee kadeh-
dittua ihmisiä, jotka tuntuvat pystyvän syö-
mään mitä vaan. Siksi onkin mukavaa, että 
on esimerkiksi ERY:n tyyppisiä yhdistyksiä, 
jonka kautta samoja asioita pohtivat voivat 
olla yhteydessä toisiinsa ja saada lisää tie-
toa aiheesta. 

Veera Holopainen

<

Aloitin yh-
distyksen 

uutena toi-
mistonhoi-
tajana hel-
mikuussa. 

Olen koulutukseltani biologi (neurofysiolo-
gia) ja myös luonto- ja eräopas. Olen vah-
vasti luontoihminen ja asunkin mökissä 
Nuuksiossa. Minua on aina kiinnostanut 
terveys ja mielenterveys ja etenkin niiden 
edistäminen nykymaailmassa. 

Olen aina ollut kiinnostunut myös ravin-
toasioista, osittain omien moninaisten al-
lergioiden ja terveysongelmien kautta. Mi-
nulla on lapsesta asti ollut siitepölyallergiaa 
ja siihen liittyen monia ruoka-aineallergi-
oita. Koko elämäni olen myös etsinyt syitä 
ja ratkaisuja jatkuviin vatsa-, iho- ja ener-
giatasojen ongelmiin. 

Viimeisen 15 vuoden aikana olenkin 
löytänyt monia syyllisiä ravinnosta ja saa-
nut suurta helpotusta ongelmiin jättämällä 
maito- ja viljatuotteet pois ruokavaliosta. 
Näiden lisäksi kaikki teolliset ruokavalmis-
teet ja lisäaineet ovat jääneet pois, jos niitä 
koskaan oikein käytinkään.

Olen myös ollut kasvissyöjä ja vegaani yli 
12 vuoden ajan. Olen pohtinut paljon tä-
mänkin vaikutusta terveyteeni. Olen kas-
vissyönnin, maidottomuuden ja viljatto-
muuden kautta automaattisesti syönyt pal-

Yhdistyksen palvelupuheli-
meen on vastannut uusi ääni 
ja sähköpostit on allekirjoitta-
nut uusi nimi helmikuusta läh-
tien. Toimistonhoitaja Veera 
Holopainen esittäytyy.

Toimiston puhelinpäivystys on maantaisin 
ja keskiviikkoisin kello 12-14. Toimistossa voi 
tulla käymään torstaisin kello 14-18 ja muina-
kin aikoina, kun sopii ajasta etukäteen joko 
numerosta 050 501 0505 tai sähköpostitse
ery@elavaravinto.fi.



1�

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on 
pohtinut suomalaisten ravitsemusta ja 

sen terveellisyyttä jo noin 60 vuotta. Koko 
väestöä koskevia suosituksia se on antanut 
tänä aikana harvakseltaan, noin kahdeksan 
vuoden välein. Viimeisimmät suositukset 
julkaistiin tämän vuoden alussa, edelliset 
vuonna 2005. Suositukset on tarkoitettu 
ohjaamaan erityisesti ruokapalveluiden, ter-
veydenhuollon ja elintarviketeollisuuden 
ammattilaisten ja viranomaisten toimintaa. 

antavatko suositukset tietoa 
raakaravinnosta
Ravitsemussuositukset tuntevat hyvin kas-
visravinnon ja erikseen myös vegaaniruoka-
valion. Suosituksissa tunnustetaan, että kas-
vissyöjien terveydentila on sekasyöjiä pa-
rempi. Tosin selitystä haetaan osittain siitä, 
että kasvissyöjät liikkuvat enemmän ja tu-
pakoivat vähemmän kuin sekasyöjät keski-
määrin. Mutta raakaravinto on tuntematon 
käsite, samoin elävä ravinto. 

Muuten kasvisruoan arvo on selvästi 
nousussa. Juureksia, vihanneksia, sieniä, 
marjoja ja hedelmiä tulisi suositusten mu-
kaan syödä vähintään puoli kiloa päivässä, 
mikä on melko vähän. Tästä määrästä puo-
let tulisi olla marjoja ja hedelmiä ja puolet 

juureksia ja vihanneksia, ja ”osa olisi hyvä 
nauttia kypsentämättöminä”.  Tämä on-
kin ainoa maininta ruoan kuumentamatto-
muudesta. 

Ravitsemustutkijat ovat kuitenkin valp-
paina. Kasvisten, marjojen ja hedelmien 
todetaan sisältävän runsaasti kuitua, vita-
miineja ja kivennäisaineita sekä muita hyö-
dyllisiä yhdisteitä, ”joiden merkitystä ei 
vielä kaikilta osin tunneta”. Lisäksi tode-
taan, että ”kasvisperustainen ruokavalio si-
sältää useita bioaktiivisia komponentteja, 
joiden monista kroonisilta sairauksilta suo-
jaavista vaikutuksista on saatu viitteitä”. 
Tutkimusta on ollut vielä niin vähän, että 
on vain viitteitä tiedosta. Kuumentamat-
tomuuden vaikutusta bioaktiivisiin kom-
ponentteihin ja sitä kautta sairauksilta vält-
tymiseen ei edes mainita.

Näyttää siltä, että ainoat tutkimukset 
Suomessa on tehty 1990-luvun alussa Kuo-
pion yliopistossa. Silloin tutkittiin elä-
vää ravintoa. Uusia tutkimuksia tarvitaan, 
muuten raakaravinto ei koskaan pääse mu-
kaan ravitsemusneuvottelukunnan suosi-
tuksiin, eikä sitä kautta vaikuttamaan kan-
santerveyteen.

kasvikset ovat ruokakolmion 
perusta
Kasvisruokaa käsitellään paljon. Suosituksia 
visualisoivasta ruokakolmiosta näkee sel-
västi, mikä luo ravitsemuksen vankan pe-
rustan: kasvikset, marjat ja hedelmät. Mar-
joja ja hedelmiä suositellaan syötäväksi ate-
riaa täydentävänä jälkiruokana. 

Hedelmien sokeri saa kuitenkin muun 
ruokamassan käymistilaan, josta seuraa vä-
symys. Aterian jälkeistä väsymystä pidetään 

uudet suomalaiset ravitsemus-
suositukset eivät Huomioi 

elävää raaka-
raviNtoa

Vuoden alussa julkistetut ravit-
semussuositukset tuntevat hyvin 
kasvisravinnon ja erikseen myös 
vegaaniruokavalion. Mutta 
raakaravinto on tuntematon 
käsite, samoin elävä ravinto.
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normaalina, vaikka sen voisi helposti es-
tää syömällä hedelmät muutama tunti ate-
rian jälkeen, niin kuin elävän raakaravin-
non syöjät tekevät.

Kolmion seuraavalla tasolla ovat täysjyvä-
viljalisäkkeet ja peruna. Täysjyväviljan glu-
teeniin suositukset eivät ota mitään kan-
taa, vaikka se on 
monille ongelma. 
Peruna on Suo-
messa niin perus-
ruokaa, että sekin 
on päässyt mu-
kaan, vaikka sa-
malla todetaan, 
etteivät tutki-
mukset osoita pe-
runalla olevan 
mitään erityisiä 
terveyttä edistäviä 
vaikutuksia.  

Ruokakolmion 
kolmannen tason 
muodostavat kas-
viöljyt, margarii-
nit, pähkinät, sie-
menet ja vähäras-
vaiset maitoval-
misteet. Pähkinöitä ja siemeniä, siinä kuin 
kalaakin, suositellaan niiden sisältämän 
tyydyttämättömän rasvan vuoksi. Sitä si-
sältävän kasvispainotteisen ruokavalion to-
detaan suosituksissa ”vähentävän riskiä sai-
rastua 2 tyypin diabetekseen, sydän- ja ve-
risuonisairauksiin, kohonneeseen verenpai-
neeseen ja tiettyihin syöpätyyppeihin”. 

Pähkinöille ja siemenille annetaan varsin 
pieni käyttösuositus: noin 30 grammaa päi-
vässä. Sekasyöjälle ne ovatkin vain lisuke, 
jonka määrää on syytä hillitä painonhallin-
nan vuoksi. Pähkinöiden ja siementen yh-
teydessä suosituksissa ei mainita, että ne 
kannattaa liottaa ennen käyttöä ruoka-ai-
neiden imeytymistä haittaavan fytiinihapon 
poistamiseksi tai ainakin vähentämiseksi. 

Öljyistä suositellaan rypsi- ja rapsiöljyä 
sekä pellavansiemen-, camelina-, soija-, sak-

sanpähkinä- ja hampunsiemenöljyä niiden 
sisältämien omega-3-rasvahappojen vuoksi. 
Myös muita siemenöljyjä (oliivi-, avokado-, 
kurpitsansiemen-, auringonkukkaöljy) suo-
sitellaan, koska ne sisältävät runsaasti muita 
monityydyttämättömiä rasvahappoja. 

Kovat rasvat ovat sen sijaan pannassa. 

Voita ei mainita lainkaan ja muutkin mai-
tovalmisteet ruokakolmio tuntee vain vähä-
rasvaisina. Myös raakaravintokokkien suo-
sima kookosöljy saa tuomion, sillä se on lä-
hes kokonaan tyydyttynyttä rasvaa. Sen 
käyttöä ei suositella, ei myöskään palmu- ja 
palmuydinöljyjen.

Suosituksissa käsitellään erikseen myös 
joitain ravintoaineita, joilla on merkitystä 
raakaravinnon syöjän kannalta. Vegaanille, 
siis myös raakavegaanille, suositellaan B12-
vitamiinilla täydennettyjä elintarvikkeita 
tai B12-vitamiinivalmistetta. Hapatetusta 
ruoasta ja merilevästä todetaan, että ne voi-
vat sisältää B12-vitamiinin kaltaisia aineita, 
mutta suositusten mukaan elimistö ei pysty 
käyttämään niitä hyväkseen. 

D-vitamiinia on jo vuosia suositeltu lisä-
ravinteena koko väestölle. Suosituksissa ke-
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hotetaan malttiin D-vitamiinin käytössä, 
eli nauttimaan korkeintaan 20 ug/vrk an-
noksia. ”Suuremmat valmistemäärät voivat 
olla jopa haitallisia pitkäaikaisesti käytet-
tyinä.” Kovin varmaa näyttöä ei asiasta siis 
kuitenkaan ole. 

B-ryhmän vitamiineista suositukset nos-
tavat esiin folaatin, koska sitä saadaan Suo-
messa ravinnosta niukanlaisesti. Folaattia 
on kuitenkin runsaasti vihreissä kasviksissa 
ja marjoissa, joten monipuolisesti syövää 
raakailijaa tuo niukkuus ei koske.

Seleenistä olisi Suomessa paha puute ja 
sydänlihaksen rappeuma yleistä, jos sitä ei 
lisättäisi lannoitteisiin. Luomutuotannossa 
lannotteita ei käytetä ja luomuviljan selee-
nipitoisuus on hyvin alhainen. Kasvissyöjä 
saa seleeniä kuitenkin riittävästi siemenistä 
ja pähkinöistä.

Jodin saanti on niukkaa osalla suomalai-
sista, todetaan suosituksissa. Suurin osa saa-

daan maidosta, maitovalmisteista ja ruoka-
suolasta, johon on lisätty jodia. Elintarvi-
keteollisuus ei enää käytä jodioitua suolaa. 
Erikoissuoloissakaan sitä ei välttämättä ole, 
esimerkiksi sormisuolassa. 

Raakaravinnon syöjän jodin saanti on siis 
varsin niukkaa, jollei käytä merilevää. Me-
rilevätuotteita ravitsemusneuvottelukunta 
ei suosittele jodin lähteenä, koska ”niiden 
jodipitoisuus vaihtelee ja voi olla jopa hai-
tallisen suuri”. 

Tästä minulla ja miehelläni on omakoh-
taista kokemusta. Osallistuimme 1990-lu-
vun alussa koehenkilöinä jo aiemmin mai-
nittuun Kuopion yliopiston tutkimukseen, 
jonka kohteena oli elävän ravinnon ravit-
semuksellinen sisältö. Olimme syöneet elä-
vää ravintoa runsaan vuoden ajan ja meri-
levä oli koko ajan kuulunut lähes päivittäi-
seen ruokavalioon. Söimme sitä liikaa. Jo-
diarvomme olivat pahasti koholla, miehellä 

PANTHERA OY PL 33, 33701 Tre.  Noutop. Hoit. Auringonsäde, Rautatienk. 15, Tre,
sovi aika. p. 03-3561287, 0400-622667, e-mail: panthera@nic.fi, www.panthera.fi

LUONNOLLISTA MAKUA JA RAVINTOAINEITA JOITA SAAT VAIN TUOREISTA HEDELMISTÄ
Witt Juicepesso WJP mehupuristin, alan uusinta tekniikkaa, saat jopa kaksi kertaa niin paljon 
mehua kuin tavallista puristinta käytettäessä, säilyttäen ravintoaineet hitaan (40 kier./min) 
ja ainutlaatuisen patentoidun mehupuristinruuvin ansiosta, vahva DC moottori, oraiden ja-
hedelmien lisäksi voit puristaa pähkinöitä, porkkanoita palkokasveja ym. Paino 7,8 kg. Mitat 
(LxPxK) cm: 15 x 19,3 x 43,2. Teho 150 W. Värit: valkoinen/hopea/punainen. H. 394 € + läh.
kulut 16 €.

Coway Juicepresso puristaa mehun patentoidulla Smart Extraction Sys-
tem (S.E.S.) - tekniikalla silppuamatta tai jauhamatta raaka-aineita, jolloin 
mehu on ravinteikkaampaa ja maukkaampaa. Vitamiinit, hivenaineet ja 
entsyymit eivät tuhoudu hitaan ja hellän prässäämisen ansiosta. Yksivai-
he induktiomoottori, teho 150W - kierosluku 40 kier/min - mitat (LxKxS): 
14,0 x 40,4 x 21,8 (cm) - paino 6,4 kg - käyttöaika yhtäjaksoisesti 20 min.
H. 229 € + läh.kul. 16 €.  Tuotteita rajoitettu määrä.

Kauttamme lisävarusteena saatavia viljamyllyjä seuraaviin keittiönyleiskone merkkei-
hin Kenwood, Kitchen aid, Bosch kysy lisää!
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Naudanlihan tuotannon todetaan lisää-
vän kaikkein eniten ilmastonmuutosta ja 
rehevöitymistä ja sen kulutuksen rajoitta-
mista suositellaan. Mutta miten sitten käy 
maidon kanssa? Suosituksissa todetaan, että 
”nautojen riittävä tuotanto on välttämä-
töntä maidon tuotannon ja sen jatkojalos-
teiden kannalta: muutoin maitovalmisteet 
jouduttaisiin mittavasti korvaamaan esi-
merkiksi soija- tai kaurapohjaisilla elintar-
vikkeilla”.  

Maitoa siis pitää tuottaa ilmastonmuu-
toksen uhallakin! Ja lihaa joudutaan tuotta-
maan, jotta saadaan maitoa! Tämä on uu-
sien ravitsemussuositusten heikoin kohta 
sen lisäksi, että kasvisravinnon kuumenta-
mattomuus on jätetty käsittelemättä koko-
naan. Aikuinen ihminen ei tarvitse maitoa 
lainkaan. D-vitamiinilisän voi nauttia pille-
rinä, ei maitoon lisättynä. Aikuinen raaka-
ravinnon syöjä voi nauttia B12-vitamiinin-
sakin purkista. 

Maito on tarkoitettu kasvaville vasikoille. 
Siitä hyötyvät varmasti myös ne kasvavat 
ihmislapset, jotka syövät vegaanista raaka-
ravintoa, jos heille ei anneta B12-, D- ja 
K2-vitamiineja lisäravinteina. Jotta ilmas-
tonmuutos saataisiin kuriin, pitää vähentää 
paitsi punaisen lihan, myös maidon käyt-
töä!

Tutustu Valtion ravitsemusneuvottelu-
kunnan Suomalaisiin vuoden 2014 ravitse-
mussuosituksiin. Niissä on muun muassa vi-
tamiinien, kivennäisaineiden, rasvojen, hii-
lihydraattien ja proteiinien päivittäisen 
saannin suositukset. Julkaisuun pääset verk-
kosivulla www.ravitsemusneuvottelukunta.
fi/portal/fi/ravitsemussuositukset. Klikkaa va-
semmalta kohtaa Suomalaiset ravitsemussuo-
situkset ja seuraavaksi oikealta Terveyttä ruo-
asta! -julkaisua. 

Kaija Shurupov

jopa myrkytysrajalla. 
Olemme edelleen käyttäneet merilevää, 

mutta vain päivänä tai parina viikossa. Täl-
laista kohtuukäyttöä voimme suositella kai-
kille raakaravinnon syöjille.

ruokakolmion epäterveellinen 
huippu
Lähestyttäessä kolmion huippua neljännellä 
tasolla ovat kala ja siipikarja. Lihavalmis-
teet, punainen liha ja kananmuna ovat sen 
yläpuolella, toiseksi viimeisellä tasolla. Li-
havalmisteita ja kypsennettyä punaista lihaa 
ei suositusten mukaan tulisi käyttää enem-
pää kuin 500 grammaa viikossa. Tämä suo-
situs on ainoa, johon media on tarttunut. 
Ensimmäistä kertaa punaisen lihan syöntiä 
yritetään nyt rajoittaa! 

Silti suositeltava lihamäärä on varsin 
suuri. Sadan gramman pihvin voi syödä vii-
tenä päivänä viikossa. Lisäksi viikossa sal-
litaan kahdesta kolmeen kappaletta ka-
nanmunia. Samalla kuitenkin todetaan, 
että ”väestötutkimukset ovat antaneet vah-
van näytön siitä, että runsaasti punaista li-
haa ja etenkin lihavalmisteita käyttävillä on 
enemmän paksu- ja peräsuolisyöpää, 2 tyy-
pin diabetesta, lihavuutta ja sepelvaltimo-
tautia.” 

Trendikkäästä riistasta suosituksissa tode-
taan, ettei ”esimerkiksi poron ja hirven li-
han vaikutuksesta terveyteen ole olemassa 
riittävästi tutkimusnäyttöä”. 

Ruokakolmion huipulle on sijoitettu 
niin sanotut sattumat: karkit, keksit, sipsit 
ja muu naposteltava. Niistä todetaan vain, 
etteivät ne edistä terveyttä päivittäin käy-
tettyinä. 

ravitsemus ja kestävä kehitys
Kasvispainotteisesta ravinnosta todetaan, 
että se on ympäristön kannalta suositelta-
vaa. Riisiä lukuunottamatta kaikkien vil-
jalajien kasvihuonepäästöt ovat pienet. Li-
säksi kasvissyönti tukee painonhallintaa ja 
kestävän kehityksen kannalta on suotavaa, 
että energian liikasaanti estyy. 

<
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Minun tarinani

Kun olin kolmenkymmenen, 27 vuotta 
sitten, minulta löydettiin pahanlaa-

tuinen kasvain nivusesta. Diagnoosi oli 
myksoidi liposarkooma eli suomeksi ras-
vakudossyöpä. Minut leikattiin kaksi ker-
taa ja myös vasemman jalan imusolmuk-
keet poistettiin, jottei syöpä pääsisi leviä-
mään niihin. 

Kun olin toipumassa viimeisestä leik-
kauksesta, sain tilaisuuden mennä Mar-
jatta Svennevigin pitämille elävän ravinnon 
kursseille. Innostuin heti idättämään ja kas-
vattamaan ja elävä ravinto on pysynyt ruo-
kavaliossani mukana siitä lähtien. Syöpään 
en ole uudelleen sairastunut. 

innostus terveelliseen kantaa 
hedelmää
Koko perhekin tottui yllättävän hyvin elä-
vän ravinnon ruokiin, mutta välillä lap-
set sanoivat: ”Onko pakko aina syödä ter-
veellisesti?” Olin liian innokas ja se ei heistä 
aina ollut mukavaa. Olen kuitenkin iloinen 
siitä, että nyt kun he ovat jo aikuisia, nämä 
asiat ovat heillekin tärkeitä. 

Olemme mieheni kanssa olleet yhdessä 
jo pitkään. Aikuisten lasten, kaksi tyttöä ja 

poika, lisäksi saamme myös nauttia lasten-
lapsista. Ruokaa tykkäämme laittaa kaikki. 
Kaikista mukavinta on laittaa sitä yhdessä 
silloin, kun olemme kaikki koolla. 

Itse olin jo lapsena kiinnostunut kokkaa-
misesta ja ruoan kasvattamisesta. Silloin 
kun lapset olivat pieniä, olin neljä vuotta 
perhepäivähoitajana. Se oli antoisaa, mutta 
vaati myös paljon kekseliäisyyttä ja esi-
valmisteluja ruoan suhteen, jotta aikaa jäi 
myös lasten kanssa puuhailuun ja ulkoi-
luun. 

Kesäisin kävimme mieheni kanssa mar-
jassa, välillä lapset mukana. Porkkanoita, 
perunoita ja nauriita hankimme maalta. 
Porkkanoita pakastin ja tarjosin niitä pa-
loina ja raasteina runsaasti. 

Porkkanatikkuja oli joka päivä, ja nyt 
niitä tekevät lastenlapsetkin. Lapset pitä-
vät siitä, että ruoka on selkeästi nähtävillä. 
Ruoka maistuu heille hyvin, kun he saavat 
osallistua itse sen laittamiseen.

Ymmärrän hyvin, että tämän päivän ih-
miselle ruoka ei enää ole yksinkertainen ja 

kiitollisuus 
kaNtaa ja 
kaNNattaa

Tarja Sipilä on yhdistyksen uusi 
jäsen ja ERY:n yhdyshenkilö Ke-
missä. Hän on kiitollinen taval-
lisesta arjesta ja yksinkertaisista 
asioista: ravinnosta, perheestä, 
ystävistä, luonnosta ja siitä, että 
voi liikkua ja ulkoilla.
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Minun tarinani
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helppo asia. Sitä on aivan liikaa ja paljon 
sellaista, mitä ihminen ei tarvitse. Onneksi 
monet nuoret ovat valveutuneita ja ottavat 
asioista selvää, ja heiltä voi myös oppia pal-
jon. Samoin meidän vanhemmiltamme ja 
heidän sukupolveltaan: he elivät niukkuu-
dessa, mutta ilman lisäaineita. Heillä oli 
sitä maalaisjärkeä. Kiitos heille arvokkaista 
neuvoista.

Tietoa sain myös ihanassa ammatissani 
kampaajana, jona sain tehdä pitkän uran. 
Pääsin opiskelemaan alaa jo viisitoistavuo-
tiaana. Sain työssäni olla ihmisiä lähellä 
ja oppia paljon elämästä. Kiitollisena sitä 
muistelen, sillä jouduin lopettamaan pari 
vuotta sitten. Altistuin kampaamokemikaa-
leille. 

Nyt on aikaa itselle, läheisille ja vanhuk-
sille. Täytän kohta 57 vuotta, on nivelrik-
koja, kipuja ja suonikohjuja - jo nuoresta 
tytöstä lähtien. Suonikohjut ovat suvun pe-
rintöä, eikä kampaajan työ niitä helpotta-
nut.

uusi alku elävälle
Nyt olen taas uudestaan innostunut elä-
västä raakaravinnosta ja vielä kokonaisval-
taisemmin kuin ennen. Mikä ilo ja helpo-
tus, miten se vaikuttaa terveyteen. Kivut 
väistyivät, mieli on levollinen, mutta pir-
teä, ja nukun paremmin. Voin vain ihme-
tellä, kuinka luoja on luonut meidät ja suo-
listomme. Jos vain pidämme siitä huolta, se 
kyllä hoitaa ja parantaa meitä. 

Nyt kun elämässä on avautunut uusia 
ovia, on ihanaa oppia elämään päivä ker-
rallaan. Joka päivä saamme uusia ihmeel-
lisiä oivalluksia ja elämänkokemuksia kai-
kesta vuorovaikutuksesta ihmisten ja luon-
non kanssa. Jos rakastamme itseämme, niin 
silloin jaksamme rakastaa myös lähimmäi-
siämme ilolla ja lämmöllä. 

Erityisesti me pohjoisen ihmiset jano-
amme lämpöä ja odotamme aurinkoa, joka 
onneksi taas lämmittää meitä joka päivä 

enemmän ja enemmän. Kesällä täällä poh-
joisessa se paistaa pitkän päivän, mistä 
saamme nauttia myös meillä täällä Ke-
missä. 

Meren rannalla kauniilla rauhallisella pai-
kalla kuuntelen linnunlaulua ja olen täynnä 
ihanaa odotusta, että kohta saan taas kas-
vattaa versoja kasvimaalla ja joka päivä ih-
metellä, miten ne kasvavat. 

Kesällä saamme nauttia paljon tuoretta 
vihreää lasten ja koko perheen kanssa. Toi-
von tätä kasvien ihmettä kaikille lukijoille. 
Jos ei ole omaa pihaa, niin sitten laittakaa 
kasveja kasvamaan parvekkeelle tai sisälle. 
Pieneenkin tilaan voi jotain istuttaa.

Marjat kasvavat metsässä koko Suomessa 
- onneksi meille kaikille!

Terveyttä ja aurinkoista kesän odotusta!

Tarja Sipilä

Kahvila-baari 
ma–pe klo 8–20

la 10–18

Kasvisravintola 
ma–pe klo 11–20

la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki
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Onneksi Una Auri laittoi muistutuksen 
puhelimeen, sillä muuten olisi osallis-

tumisaie Smoothie-SM-kisaan kenties jää-
nyt passiivisen muistin piiloihin. Smoothie-
artisti on harrastanut ruuanlaittoa pitkään, 
joten hän saattoi luottaa tuntumaansa siitä, 
mitkä raaka-aineet sopivat yhteen.

kiirettä kisa-aamuna
Una kokeili kisareseptiään ensimmäisen 
kerran semifinaaliaamuna kotonaan Hel-
singissä. Pieni epätoivontunne ehti nostaa 
päätään, kun smoothien koostumus ei ol-
lutkaan toivotunlainen. Lisäksi usko hio-
mattoman reseptin voittomahdollisuuksiin 
oli olematon. Mutta koska maku ja väri oli-
vat kohdillaan, päätti hän koostumuksen 
parantamiseksi lisätä hedelmien määrää ja 
suunnata kohti Mansea.

Kisailija meni paikalle ilman etukäteen 
suunniteltua showta, koska hän tekee asiat 
mieluiten mahdollisimman luontevasti ja 
spontaanisti. Spontaanius ohjaa elämässä 
muutenkin, eikä hän jännitä tehdä ratkai-
suja intuitioon luottaen.

Semifinaalissa smoothienvalmistusai-
kaa oli itse valitun taustakappaleen verran, 
mikä antoi kilpailijoille hyvän mahdolli-
suuden toteuttaa ”näyttövalmistus” halua-
mallaan tavalla. 

Finaalivaiheen yllätystehtävä meni sekin 
sujuvasti, kun kaikille kolmelle finalistille 
löytyi pöydällä olevista raaka-aineista omat 
suosikit helposti. Yrteistä Una valitsi het-
keäkään epäröimättä basilikan, koska se on 
raikas, ja siitä saa yksinkertaisella yhdiste-
lyllä valmistettua toimivan kokonaisuuden 
esimerkiksi hedelmien kanssa.

Kisatilanteessa Una teki strategisen rat-
kaisun ja valmisti kevytrakenteisen 
smoothien todettuaan kahden muun fina-
listin juomien olevan tuhteja. Strategia tun-
tui toimivan ja tuomaristo ihastui Unan  
taateli-aprikoosimaustesiirapilla höystet-
tyyn juomaan.

Voitto tuli yllätyksenä ja palkinto oli 
ruhtinaallinen. 

Kuten monesti parhaat asiat ta-
pahtuvat, Una Aurin osallistumi-
nen smoothieskabaan tapahtui 
spontaanisti viime hetkillä. Kiitos 
erään sosiaalisen median sovel-
luksen, Una oli nähnyt ilmoituk-
sen Suomen smootheimmasta 
kisasta Tampereella ja päätti 
osallistua. Ensimmäinen versio 
reseptistä lähti matkaan mieliku-
vituksen varaisesti räätälöitynä.

Unan unelma

Seminfinaalin smoothiensmoothien Viileän vihreä keski-
päivä -resepti on lehden reseptit-osiossa.

U
na

 A
ur

i



�1

M
ire

lla
 P

ek
ko

ne
n

less is more

Una ei halua yhdistellä turhan monia 
raaka-aineita vaan pitää ohjenuoranaan yk-
sinkertaisuutta. Myöskään superruokien 
suurkuluttaminen ei kuulu Unan tapoihin, 
sillä ne tekevät smoothiesta helposti jauhoi-
sen. Ne toimivat paremmin lisämausteena. 

Voitto on muuttanut Unan elämää pal-
jon. Palkinto-Vitamix on nostanut elämän-
laatua. Una on voinut esimerkiksi ravin-
tolapäivänä järjestää raakakakkukahvilan, 
mikä ei olisi onnistunut halpisblenderillä. 
Lisäksi voitto antoi niin suuren onnistumi-
sen kokemuksen, että se valoi uskoa omaan 
tekemiseen. 

Palkintoon kuului myös suuri määrä laa-
dukkaita superruokia. Niistä Una nauttii 
edelleen, monta kuukautta tapahtuman jäl-
keen. Raakasuklaata on saanut syödä joka 
päivä!

Jos Una lähtisi kisaan uudestaan, ei hän 
tekisi mitään toisin. Liika yrittäminen ve-
sittää lopputulosta, parhaat jutut syntyvät 
intuitiivisesti. Koska elämä on lyhyt, haluaa 
Una syödä jälkiruuan ensin. Hän tarkoittaa 
sitä kirjaimellisesti. Ja nimenomaan terveel-
lisiä raakakakkuja ja muita raakaherkkuja. 
Miksi joku syö epäterveellisiä teollisuus-
tuotteita, kun huipputerveellisistä raaka-
aineista pystyy loihtimaan monta kertaa 
maukkaampia ja kauniimpia luomuksia?

suhde ruokaan
Una alkoi tutustua laadukkaampaan ruo-
kaan muutama vuosi sitten, kun kilpi-
rauhasen vajaatoiminta ilmoitteli itses-
tään. Una lähti etsimään ratkaisua ravin-
non kautta ja olo kohenikin roimasti lyhy-
essä ajassa. 

Innoituksen superruokakokeiluihin Una 
sai katsottuaan keskusteluohjelmaa, jossa 
Jaakko Halmetoja ja Olli Posti olivat vie-
raina, aikana jolloin hän vielä omisti tele-
vision.

Artisti liputtaa smoothieiden puolesta, 
koska mukilliseen pehmytjuomaa saa hel-
posti ujutettua suuren määrän ravintopi-

toisia raaka-aineita. Pieniksi pilkottuina ne 
myös imeytyvät kehon käyttöön nopeasti. 
Lisäksi smoothiesta saa pienellä vaivalla hy-
vänmakuisen ja kauniinvärisen ja ”ruuan-
valmistus” on nopeaa.

Jatkosuunnitelmissa on syödä 
smoothieita ikuisesti. Tänä keväänä ykkös-
sijalla elämässä ovat pääsykokeet yliopis-
toon, mutta koskaan ei tiedä, vaikka myö-
hemmässä elämänvaiheessa raakailusta tu-
lisi kokoaikainen elinkeino. Smoothie-SM:n 
voittaminen on vahvistanut uskoa myös tä-
män päätään nostavan unelman toteutu-
mismahdollisuuksiin. 

Kultaisella Vitamixilla valmistettuja raa-
kakakkuja saadaan toivottavasti maistella 
tulevinakin ravintolapäivinä. Una näh-
dään ainakin tämän vuoden kilpailun tuo-
maristossa valitsemassa manttelinsa perijää. 
Smoothie-SM 2014 järjestetään Helsingissä 
7.11.2014.

Mirja Koski

Una Auri voitti viime marraskuussa Tampereen 
Koskikeskuksessa pidetyn Smoothie-SM 2013 
-kilpailun. 

<
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Uusi yhdistys keskittyy Elävä raakara-
vinto ry:n tapaan suurimmalta osin 

elävään ja raakaan ravintoon. Mutta pois-
suljettua ei myöskään ole, etteikö tapahtu-
missa ja kursseilla olisi joskus mukana mui-
takin ruokavalioita tai kilpailuissa niitä 
edustavia sarjoja. Perustettavan yhdistyksen 
luonne määrittyy osittain myös sen mu-
kaan, millainen joukko ihmisiä muodostaa 
ydintiimin.

kolmenlaisia jäseniä
Yhdistyksen jäsenyyksiä tulee olemaan kol-
menlaisia: perusjäsen, kilpailujäsen ja yri-
tys/kannattajajäsen. Perusjäsenyys maksaa 
muutamia kymmeniä euroja vuodessa. Jäse-
nyydellä saa yhdistyksen jäsenlehden lisäksi 
etuja ja alennuksia eri toimijoiden palve-
luista, kuten esimerkiksi erikoispäivistä ja 
koulutuksista ja yritysjäsenten tuotteista. 

Kilpailujäsenyydellä saa lisenssin 
Smoothie-SM-kilpailuun osallistumista 
varten, samoja etuuksia, joita kannattajajä-
senellä on sekä mahdollisuuden osallistua 
erikoiskoulutuksiin/tapahtumiin sekä saada 
suositteluja ja näkyvyyttä omalle osaami-
selleen. Kilpailujäsenyys tulee maksamaan 
noin 50 euroa vuodessa.

Kilpailujäsenyyden maksullisuus mah-
dollistaa sen, että kilpailu ja koko tapah-
tuma voidaan järjestää isommalla budjetilla 
ja osallistujat saavat enemmän muun mu-
assa median huomiota. Maksullinen osallis-

tuminen tulee myös heijastumaan palkin-
tojen arvoon. 

Pääpalkintona on myös tänä vuonna kul-
tainen Vitamix-tehosekoitin. Lisäksi kilpai-
lujäsenyyden yhtenä tavoitteena on raken-
taa ”ammattilaisverkosto”, jonka kautta jä-
senille voi poikia uusia työmahdollisuuksia, 
ja yritykset voivat skaalatusti tutustua am-
mattitaitoisiin ihmisiin. Molempien edellä 
mainittujen jäsenyyksien edut tulevat ole-
maan merkittävästi arvokkaampia kuin jä-
senyyden hinta.

Yrittäjäjäsenyys/kannattaja tulee mak-
samaan muutama sata euroa vuodessa. 
Ensisijaisesti nämä jäsenet osallistuvat 
Smoothie-SM kisojen järjestämiseen. Tällä 
tavoin saadaan kerättyä varoja ja järjestettyä 
kaikkia osapuolia palveleva dynaaminen ja 
asioita eteenpäin vievä tapahtuma. 

Yhdistyksen ja tapahtumajärjestämisen 
kantavana ajatuksena onkin saattaa ihmisiä 
yhteen ja hälventää raja-aitoja, lisätä yhteis-
työtä ja näin parantaa jokaisen mukana ole-
van asemaa, oli kyse sitten verkoston luo-
misesta, työpaikan, työntekijän tai sopivan 
palvelun tai tuotteen löytämisestä.

smootheista mestaroidaan  
marraskuussa
Smoothie-SM 2014 järjestetään 7.11.2014 
Helsingissä. Paikka ei ole vielä varmistunut, 
mutta tapahtuma tulee olemaan julkinen, 
ilmainen ja kaikille avoin. 

Smoothieartistit ry on tuloillaan

Raakapuodin Christoffer Westerlund on perustamassa Suo-
men parhaiden smoothieiden tekijöiden yhdistystä. Uudesta 
yhdistyksestä halutaan suunnannäyttäjä ja soihdunkanta-
ja: Smoothie-SM:iä, viihdykettä, mahtavaa yhdessäoloa 
ja hyvää oppia ja uusia tuttavuuksia järjestävä ja tarjoava 
organisaatio. Smoothieartistit on vielä työnimi, mutta jotakin 
taiteellisuuteen viittaavaa sen sopii olla.
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Kilpailupäivän iltana järjestetään vuoden 
hyväenergisimmät smoothiebileet. Järjestä-
jän puolesta on bileiden lisäksi luvassa pal-
jon muuta kivaa ja hyödyllistä sekä tapah-
tumassa että sen jälkeen. 

Lisäksi seuraavana päivänä suunnitellaan 
erään maailman tunnetuimman terveysval-
mentajan koko päivän mittaista koulutusta. 
Tämä kyseinen, vielä salainen henkilö, tu-
lee myös olemaan yksi, jo kolmatta ker-
taa järjestettävien kisojen tuomariston jä-
senistä.

Halu vaikuttaa ruokakulttuuriin
Uuden yhdistyksen toiminnasta halutaan 
näkyvää ja suurta, jotta vaikutukset suo-
malaiseen ruokakulttuuriin voivat ainakin 
jollain aikavälillä olla näkyviä. Muun mu-
assa paikallisten alkukarsintojen myötä yh-
distyksen toimintaa saadaan vietyä lähem-
mäksi ison yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen perustamista suunnittelee 
Raakapuodin puotitonttu Christoffer Wes-

terlund. Omien sanojensa mukaan hän tu-
lee olemaan tiivisti mukana perustamisvai-
heessa, koska hänellä on tarvittavaa osaa-
mista ja kokemusta muun muassa yhdistys-
toiminnan kansainvälistämisestä. 

Jatkossa yhdistyksen ydintiimiin on tar-
koitus saada mukaan ihmisiä, joille korkea-
luokkainen ravinto on lähellä sydäntä ja 
jotka haluavat olla viemässä koko kenttää 
eteenpäin, mahdollisimman suuressa mit-
takaavassa. Mitä enemmän saadaan moti-
voituneita ihmisiä mukaan, sitä suuremmat 
vaikutukset koko toiminnalla voi olla.

Mikäli sinua kiinnostaa olla mukana pe-
rustettavissa olevassa yhdistyksessä, laita 
sähköpostia osoitteeseen info@smoothie-
sm.fi, niin sinulle lähetetään lisätietoa, kun 
perustamiskokouksen ajankohta on tie-
dossa. Kerro mielellään, jos sinulla on eri-
koistaitoja tai jos sinulla on jo yhdistystoi-
minnasta kokemusta.

Mirja Koski

Parhaat vŠlineet elŠvŠn ravinnon keittiššn 
Suomen edullisimmin hinnoin 

www.raakapuoti.fi

vitamix TNC5200
green star elite 
easygreen
solo star 
sedona 

personal blender 
slow star 
excalibur
freshlife

kuvings

<
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Raaka baari retkeili helmikuussa 
- ja versoaa taas toukokuussa 

villivihannesten lailla

Yhdistyksen uusi hallitus vetää 17. touko-
kuuta Ravintolapäivän Raaka baarin. Lu-
vassa mm. kvinoapizzaa, raakakeittoa ja 
riksaa villivihanneksista sekä limevaahtoa ja 
suklaakakkua. Tervetuloa herkuttelemaan!

Ilmoittaudu mukaan myös talkoisiin 
ery@elavaravinto.fi. Tapahtumatorstain 
workshop kello 17-20 ja talkoot perjan-
taina klo 14-21 ja lauantaina alkaen klo 10.

Manteli-porkkanakeksit maistuivat helmikuussa. 
Ne ovat hyvää retkimuonaa niin talvella kuin 
kesällä.

Vegetaarin Kaarina Petäjän johdolla tehtiin 
herkkulautasia: sellerisalaattia, venäläistä sa-
laattia ja pustanpataa itusalaatilla ja hunajasi-
pulilla höystettynä.

Helmikuun Raaka baari retkeilee -reseptejä 
seuraavilla sivuilla - olkaa hyvät!

Myös toimistonhoitaja Veera Holopainen 
tarjoili tiskin takana.

klo 
13-16

17.5. raaka baari 
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Reseptit

Sellerisalaatti
200 g juuriselleriä 
200 g omenaa 
100 g cashew-pähkinää 
50 g varsiselleriä 
20 g saksanpähkinää 
sitruunanmehua
hiven soijakastiketta

Raasta juuriselleri monitoimikoneen hie-
nolla terällä, omena isommalla terällä.
   Tee erikseen kastike: huuhdo cash-
ew-pähkinät ensin kuumalla ja viimeksi 
kylmällä vedellä. Jauha ne sitten teho-
sekoittimessa pienessä vesimäärässä 
sametinpehmeäksi kastikkeeksi. 
   Sekoita raaste ja kastike kulhossa ja 
mausta sitruunamehulla ja soijalla. Lisää 
päälle varsiselleriä ja saksanpähkinää.

Hapanporkkana-porkkanasalaatti tai 
venäläinen salaatti
200 g porkkanaa 
100 g hapanporkkanaa 
avokadoa

Raasta porkkana monitoimikoneen 
hienolla terällä, sekoita hapanporkkanan 
kanssa kulhossa. Koristele avokadoloh-
koilla.

Cayenne-spirulina -raakasuklaa
75 g kaakaovoita
20 g raakakaakaojauhetta
20 g kookossokeria
20 g kaakaopapuja
3,3 g soijalesitiinijauhetta
3,3 g spirulina-jauhetta
Ripaus cayennepippuri-jauhetta

Sulata kaakaovoi vesihauteessa. Jauha 
kaakaopavut tehosekoittimessa. Sekoita 
jauhettujen kaakaopapujen sekaan kuiva-
aineet. 
   Kun kaakaovoi on sulanut, niin lisää 
kuiva-aineseos hiljalleen sekoittaen. Laita 
seos silikoniseen suklaamuottiin tai vas-
taavaan. Annoksesta tulee yksi muotilli-
nen (15 suklaakonvehtia).

Pakurijuoma
1,0 l pakuriteetä
3 rkl kaakaovoita
3 rkl kookossokeria tai steviuutetta 1 
tippa
3 rkl kaakaojauhetta
1 rkl lucuma
1 rkl macaa

Lämmitä pakuritee noin 40-asteiseksi ja 
laita aineet tehosekoittimeen. Pyöräytä 
sen verran, että kaakaovoi on sulanut 
siihen. Nauti!

Ari Vihertuuli

Karpalohyve
0,5 l karpaloita 
50–100 g mantelijauhetta
hunajaa
vaniljaa
taatelia tai banaania 

Sekoita ainekset tehosekoittimessa. 
Mausta seos hunajalla ja vaniljalla tai 
taatelilla/banaanilla.

Kaarina Petäjä

Kaarina Petäjän herkullinen sellerisalaatti oli 
herkkulautasen pääruokia.
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Reseptit

Retkeilijän raaka tomaattinäkkäri 
voimaa vaativille vaelluksille
300 g (4 kpl) tomaattia 
125 g (25 kpl) aurinkokuivattuja tomaat-
teja
1,25 g (1,4 tl) mustapippuria
1,25 g (1,4 tl) cayenne- tai chili-jauhetta
110 g (1,5 dl) pellavansiemeniä)
0,5 dl vettä
100 g (1,5 dl) auringonkukansiemeniä
40 g (0,5 dl) seesaminsiemeniä
10 g murskattuja nokkosen lehtiä (koural-
linen kuivattuja lehtiä)
10 g nokkosen siemeniä

Laita auringonkukan- ja seesamin-
siemenet likoamaan yön yli (8 tuntia). 
Huuhtele siemenet ennen liotusta hyvin, 
jolloin niiden pinnalla oleva pöly irtoaa 
pois. Liota pellavansiemeniä muutama 
tunti tai yön yli siten, että vesimäärä juuri 
ja juuri peittää ne.
   Laita tehosekoittimeen (Vitamix tai 
muu teholtaan vastaava) tomaatit, 
liotetut aurinkokuivatut tomaatit, (jotka 
olet ensin pilkkonut saksilla pienemmik-
si), mausteet, nokkonen ja vesi (tarvit-
taessa) ja sekoita. 
   Lisää tehosekoittimeen liotetut pella-
vansiemenet asteittain ja sekoita. Tarvit-
taessa lisää hieman vettä.
   Siirrä seos erilliseen astiaan ja lisää sii-
hen liotetut auringonkukan- ja seesamin-
siemenet. Sekoita ainekset keskenään.
   Tee seoksesta pyöreähköjä litteitä ”läi-
misköjä” ja aseta ne kuivurin telflex-arkin 
päälle. Kuivata alle 42 asteen lämmössä. 
Käännä näkkärit muutaman tunnin 
kuluttua ja anna kuivua lisää (6–8 tuntia), 
kunnes ne ovat kuivia.

Ylivoimainen raaka                        
energiapatukka retkeilijälle
Kuivat raaka-aineet
75 g saksanpähkinöitä
60 g manteleita
115 g kookoslastuja tai -hiutaleita
75 g kuorittuja hampunsiemeniä
50 g kuivattuja viikunoita pilkottuina
20 g kuivattuja gojimarjoja
60 g kaakaopapuja raakana
 
Kosteat raaka-aineet
130 g kookosnektaria
35 g (2 rkl) kookosöljyä
5 g (1 tl) vaniljaa
15 g raastettua inkivääriä
1 tippa piparminttuöljyä
 
Kiinteyttävät raaka-aineet
15 g kookosjauhoa
50 g lucuma-jauhetta
20 g maca-jauhetta
20 g spirulina-jauhetta
60 g raakakaakaojauhetta
15 g kultaisia pellavansiemeniä
10 g guarana-jauhetta
30 g riisiproteiinijauhetta

Päällinen
30 g kaakaovoita
10 g kookosnektaria
10 g kaakaojauhetta
20-40 g kaakaorouhetta

Laita kaikki kuiva-aineet monitoimiko-
neeseen ja sekoita sen verran, että kaikki 
ainekset sekoittuvat keskenään. Älä ylise-
koita, sillä massaan pitää jäädä pähkinän 
paloja ja muita sattumia.
   Lisää monitoimikoneeseen kosteat raa-
ka-aineet ja sekoita, kunnes kaikki ovat 
sekoittuneet keskenään. Sulata kookos-
öljy vesihauteessa, sekoita se kookospal-
munektarin, vaniljan, raastetun inkiväärin 
ja piparminttuöljyn kanssa ja lisää seos 
monitoimikoneeseen. Sekoita!
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Reseptit

   Kaavi seos monitoimikoneesta erilliseen 
teräsastiaan tai vastaavaan.
   Yhdistä kaikki kiinteyttävät raaka-ai-
neet seokseksi erillisessä astiassa ja lisää 
seos massaan käsin hitaasti sekoittaen, 
kunnes massan tiiviys on sopiva. Massa 
painetaan reunalliseen astiaan tai pellille 
tasapaksuksi levyksi.
   Sulata päälliseen tuleva kaakaovoi, ja 
sekoita siihen kookosnektari ja kaaka-
ojauhe. Levitä seos levyn päälle ja ripot-
tele kaakaorouhe sen päälle.
Laita astia jääkaappiin muutamaksi 
tunniksi (4-5 tuntia) kovettumaan ja 
leikkaa siitä sen jälkeen halutun kokoisia 
patukoita.

Ari Vihertuuli

Una Aurin Smoothie-SM 2013 semifinaa-
lin ja loppukilpailun voittajasmoothiet:

Viileän vihreä keskipäivän smoothie
n. 2-3 dl mantelicashewmaitoa (liota 
manteleita ja/tai casheweita yön yli, 
blendaa ja siivilöi esim. sideharson läpi)
puolisen desiä taatelisiirappia (tiivistä 
taateleidenliotusvettä)
1 pakastimessa vähintään muutaman 
tunnin kohmettunut banaani
2 pientä päärynää 
1-2 tl matchaa
pieni nippu vehnänorasta
nippu tuoretta minttua
(1 tl ashwagandhaa)
pienen pieni ripaus raffinoimatonta 
merisuolaa
pienen pieni pala tuoretta inkivääriä
tippa limen tai sitruunan mehua
reilusti jääpaloja

Blendaa, imaile ja pysy coolina.

Unan vihreä kulta
pussi Instant Reishiä
banaani
2 mandariinia
lohikäärmehedelmä
basilikaa
taateli-aprikoosisiirappia
manteli-cashewmaitoa

Taateli-apriikoosisiirappi
Liota muutama desi tai kupillinen taate-
leita ja/tai aprikooseja yön yli vedessä. 
Taatelissa on neutraalimpi makea maku, 
aprikoosista saat halutessasi mukavaa 
kirpeyttä. 
   Soseuta ja purista halutessasi sidehar-
sokankaan läpi, mikäli haluat kuiduista 
eroon. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista.
   Mausta tuotos esim. kuivatulla appel-
siininkuorella, inkiväärillä ja ripauksella 
raffinoimatonta merisuolaa.
   Makeilla kuivahedelmistä valmistetuilla 
siirapeilla voi maustaa smoothieita, niitä 
voi lorauttaa tuorepuuron päälle tai käyt-
tää makeutuksena oikeastaan missä vain!

Manteli ja/tai cashewmaito
Liota muutama desi pähkinöitä/mante-
leita yön yli vedessä. Cashewista tulee 
kermaisempi maito, mutta hinta on tyy-
riimpi. Kaada liotusvesi pois ja huuhtele 
pähkinät/mantelit. 
   Blendaa pähkinät kylmän veden kanssa 
lisäten vettä pikku hiljaa haluamasi pak-
suiseksi maidoksi. Siivilöi kuidut juomasta 
kaatamalla se sideharsokankaan läpi.
   Kuituja voit hyödyntää raakaleivonnai-
sissa tai kun käytät cashewpähkinöitä, 
voit valmistaa kuiduista vaikka herkullista 
raakaa pähkinäjuustoa (ohjeita löytyy 
englanniksi googlaamalla).

Blendaa ja nauti.

Una Auri
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Kööpenhaminasta on luotu pohjoismai-
den trendikkäin paikka. Katseet koh-

distuvat Tanskan pääkaupunkiin, olipa kyse 
muodista, ruoasta tai rennosta elämäntyy-
listä. Toinen toistaan ihanampia kahviloita 
ja ravintoloita löytyy monen nurkan takaa 
ja valikoimaa riittää jokaiselle syöjälle. 

Elävän ravinnon ystävienkään ei tarvitse 
nähdä nälkää, sillä kaupunki on kunnos-
tautunut esimerkillisesti raakaruoan tarjon-
nassa.

Päivä alkaa Vesterbrossa
Raa’an alun päivään saa Simple Raw -ra-
vintolassa, joka sijaitsee trendikkäällä Ves-
terbron alueella. Pöytä notkuu runsaasta 
aamiaisvalikoimasta. 

Vastaherännyt voi vaivatta noukkia lauta-
selleen vaikkapa kupillisen cashewjogurttia 
tai murskattuja hedelmiä mantelimaidolla. 
Vitamiinivarastoa voi täydentää mehusho-
teilla, jotka puristetaan inkivääristä, sitruu-
nasta ja kurkusta.

Lounasta korkeintaan 42 asteessa
Kun kello näyttää lounasaikaa, voi matkus-
taja kaupungin ydinkeskustassa tepastella 
42°RAW-ravintolaan. Listalta voi valita 
aterioita pienempään ja isompaan nälkään, 
sillä valikoimassa on muun muassa avoka-
dosalaattia ja lasagnea. 

Lasagnen salaisuus piilee kesäkurpitsassa, 
joka höylätään ohuiksi siivuiksi ja asetel-
laan kerroksittain vuokaan. Väliin sujaute-
taan tomaattimurskaa ja hummusta sekä 
hieman mausteita. Lasagnen syötyään olo 
on kylläinen, muttei raskas – kiitos kesä-
kurpitsan!

Jos makeanhimo yllättää lounaan jäl-
keen, 42°RAW-ravintolan vitriineissä hou-
kuttelevat myös kakun palat. Pitipä sitten 
suklaasta tai lakritsasta, makeat neliöt tar-
joavat sokerihampaan kolotukseen oivalli-
sen avun.

matkusta 
köPikseeN 
NauttimaaN 
raakaruokaa

Botaniqin lakritsijuustokakun raikkaus piilee 
punajuuressa.
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Simple Raw –ravintolassa muistetaan, että 
aamiainen on päivän tärkein ateria. 
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Muffinssia välipalaksi
Ehdoton paikka ruoan ystäville on mo-
derni kauppahalli Torvehallerne Norrepor-
tissa. Myös raakaruoasta kiinnostuneet voi-
vat piipahtaa tässä lasisessa talossa. 

Vita Boost -koju tarjoilee pieneen näl-
kään terveyspirtelöitä ja muffinsseja. Muf-
finssin maku viittaa mysliin ja hieman ka-
neliin, mikä tekee siitä ehkä jouluisemman 
herkun. Laktoosittomat ja gluteenittomat 
leipomukset ovat kuitenkin oivallinen väli-
pala milloin tahansa. Muruset voi huuhtoa 
alas smootheilla, joihin voi lisätä niin man-
sikkaa kuin porkkanaa.

Illallista tulikärpästen puolesta
Melkein Torvehallernen vieressä on Bota-
niq, joka tarjoaa kulinaarisia kasvisruoka-
elämyksiä. Vielä vuoden 2013 lopulle ra-
vintola tunnettiin nimellä Firefly Garden. 
Tulikärpäset ovat vaarassa hävitä maapal-
losta ja sen takia Bettina Baunbæk sekä Ar-
naud Hauchon päättivät perustaa ravin-
tolan, joka voisi pelastaa lajin sukupuuton 
uhalta. 

Raaka-aineet ovat mahdollisimman or-
gaanisia ja ne valitaan tarkoin eri toimit-
tajilta. Lopputuloksena on toinen tois-
taan herkullisimpia luomuksia, jotka takaa-
vat hienon ja terveellisen ruokanautinnon. 
Ruokia ei tarvitse nauttia kuivin suin, sillä 

tarjolla on myös mittava lista luonnonmu-
kaisia viinejä, oluita sekä coctaileja.

Illallinen kannattaa kruunata herkulli-
sella jälkiruolla, mutta valinta on vaikea. 
Lakritsainen juustokakku punajuurilla ja 
chai-jäätelö suklaisella avocadomoussella 
hankaloittavat päätöstä siitä, miten herkul-
lisen päivän voi päättää Kööpenhaminassa.

Saara Lehtinen

42°RAW-ravintolan kesäkurpitsasta valmis-
tettu lasagne on sopivan täyttävä lounas.
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Simple Raw
Oehlenschlaegersgade 12, 1663 København V
Puh: +45 35 35 30 05, Info@simpleraw.com
Ma-to 10.00–21.00, pe-la 10.00–22.00, 
su 10.00–19.00

42°RAW Pilestraede
Pilestraede 32, 1112 København
Puh: +45 3212 3210, ps@42raw.dk
Ma-pe 10.00–20.00, la 10.00–18.00, 
su 11.00–17.00

Vita Boost Torvehallerne
Linnésgade 17, 1361 København K
Puh: +45 35 35 30 05
http://www.vitaboost-torvehallerne.dk/
Ti-to 11.00–19.00, pe-ma kiinni

Botaniq
Fredriksborggade 26, 1360 København
Puh: +45 33 36 3330, info@botaniq.com
Ma-pe 8.00–22.00, la 10.00–22.00

lähde mukaan ery:n jäsenmatkalle 
kööpenhaminaan syksyllä! 

Tutustumme raakaruokaravintoloihin syys-
kuun 19.-21. perjantaista sunnuntaihin. 
Tarkempi ohjelma seuraavassa lehdessä. 
Omakustanteiselle matkalle mahtuu 20 en-
simmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittaudu ERY:n toimistoon ery@elava-
ravinto.fi.
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Elävän ravinnon peruskurssin osanot-
taja Karita Tykkä on yhdessä Sanna 

Ala-Seppälän ja Ulla-Maija Lähteenmäen 
kanssa tehnyt kirjan raakajälkiruoista. 

Karkkiherkuttelija Karita ryhtyi muu-
tama vuosi sitten perinteisten karkkiherk-
kujen sijaan etsimään vaihtoehtoja. Hän 
löysi raakasuklaan, pähkinät ja kuivahedel-
mät. Raakaa ja makeaa -kirjassa on 60 mo-
nipuolista raakajälkiruokareseptiä aamiai-
seksi, välipalaksi, arkea energisoimaan ja 
juhliin. Kirjan herkuilla voi lisätä elinvoi-
maa ravintorikkaasti ja puhtaasti nautis-
kellen.

Kirjan resepteistä on kurssien suosikiksi 
noussut suklaamousse eli suklaavaahto si-
vulta 39. Kirjan reseptien suklaan voi kor-
vata huoletta carob-jauheella. 

Johanneksenleipäpuun hedelmistä tehty 
carob-jauhe on vuosia ollut elävän ravin-
non käyttäjien ”kaakaojauhe”. Se ei sisällä 
kofeiinia samalla tavalla kuin suklaa eli se 
ei aiheuta riippuvuutta. Tosin se on hävin-
nyt kaupoista, 
kun raakasuk-
laa on tullut 
suosituksi. Ca-
rob-jauhetta saa 
edelleenkin esi-
merkiksi Ruo-
honjuuri-liik-
keistä. 

Raakaa ja 
makeaa -kir-
jan reseptejä 
voi jokainen 
itse muunnella 
oman ruokava-
raston ja lähi-

kaupan tarjonnan mukaan, samoin resep-
tien makeuden määrää. 

Pääasia on se, että välttää herkkuvalin-
noissaan valkoisen sokerin, valkoisen veh-
näjauhon, lisäaineiden ja keinotekoisten 
väri- ja makuaineiden käyttöä. Herkkuja 
voi syödä huoletta joulun ja uuden vuoden 
välillä, kun harkitsee tarkkaan suuhunsa 
panemisia uuden vuoden ja joulun välillä.

Irma Tolonen

Herkullisimmat raakajälkiruoat

Suklaamousse eli suklaavaahto
pari kypsää avokadoa
1 dl raakakaakoajauhetta
1 tl vaniljauutetta 
tai 2 tl vaniljajauhetta 
2-4 rkl hunajaa

Sekoita aineet hyvin.

Raakaa ja makeaa

HELSINKI:
  Kamppi: Salomonkatu 5

  City-käytävä: Keskuskatu 6 (AVATAAN 2.5.)
TURKU: Yliopistonkatu 23
TAMPERE: Hämeenkatu 15

HUOM! Elävän ravinnon yhdistyksen 
jäsenille Ruohonjuuren myymälöistä 

- 5 %:n alennus kaikista norm. hint. 

Ruohonjuuren verkkokaupasta 
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Yhdistys tiedottaa 

versopiiri on käynnistynyt
Versopiiri on aloittanut ERY:n toimitilassa. 
Systeemiä testataan toukokuun ajan. Piiriin 
voi vielä ilmoittautua. 

Piiri jatkaa kesätauon jälkeen elokuussa. 
Versopiiriläinen sitoutuu tilaamaan aina-
kin kahta GreenMJK:n tuotetta seuraavista: 
vehnänoras, herneenverso, auringonkukan-
verso ja valkolupiinin verso 500 gramman 
tai 1 kilon pusseissa viikoittain. Nouto toi-
mistolta on torstaisin kello 14–18. 

Tilaukset tehdään ja maksetaan etukä-
teen. Lisätietoja ERY:n toimistosta puheli-
mitse 050 501 0505 tai ery@elavaravinto.fi.

ery:n toimisto raakatorin   
noutopisteeksi jäsenille
Raakatori.fi on laaja verkkokauppa, jossa 
on niin kuiva kuin tuoretuotteita sekä käyt-
tötavaroita. Toistaiseksi Raakatori toimit-
taa tilauksia postilähetysten lisäksi eteläi-
sessä Suomessa. 

ERY:n toimisto Helsingissä on touko-
kuusta lähtien yksi noutopisteistä jäsenille. 
Raakatorin noutoaika ERY:ssä on sama 
kuin versopiirin eli torstaisin kello 14–18. 
Jos haluat käyttää toimistoa Raakatorin ti-
laustesi noutopisteenä, ota yhteyttä ERY:n 
toimistoon ery@elavaravinto.fi.

rawmixillä ronskisti raaka  
baariin -kampanja
Rawmix R8000 on järeämmän luokan te-
hosekoitin, mutta edullisempi kuin vastaa-
van voimaluokan kumppaninsa (ovh 289,-). 
Yhdistys tarjoaa jäsenetuna toukokuun Ra-
vintolapäivän Raaka baariin Rawmix-teho-
sekoittimen hintaan 215 euroa. 

Kymmenen ensimmäistä voi tilata Raw-
mixin ERY:n toimistosta ery@elavaravinto.fi. 
Valittavina on joko musta, valkoinen tai 
punainen laite. Nouto toimistosta Ravinto-
lapäivänä 17.5. Raaka baarista ERY:n toi-

mistosta (maksu tilille etukäteen) tai pos-
tiennakolla muille paikkakunnille.

silvopleesta jäsenalennus
Kasvisravintola Silvopleestä saa jäsenkorttia 
näyttämällä 10 % alennusta buffetista, kah-
vilasta ja smoothiebaarista.

jäsenkortti takakannessa
Lehden takakannessa on jäsenkortti, jota 
näyttämällä saa jäsenetuja mainituissa liik-
keissä ja ravintoloissa. Jäsenetuja kartute-
taan jatkuvasti. Ehdota paikkaa, josta halu-
aisit jäsenetua ery@elavaravinto.fi.

Haluatko jäsenlehden              
sähköisessä muodossa?
Voit halutessasi tilata jäsenlehden sähkö-
postiosoitteeseesi kotiin kannettavan pape-
rilehden sijaan. Jos haluat vaihtaa sähköi-
seen ERY-lehteen, ilmoita asiasta viestillä 
osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. 

raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja 
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi kesän ja syksyn 
raakaravinnon ja elävän ravinnon kursseja 
varten! 

Tee varaus soittamalla päivystysaikaan 
numeroon 050 501 0505 tai osoitteeseen 
ery@elavaravinto.fi.

Elävän ravinnon ja raakaravinnon kurs-
seista voit ilmoittaa maksutta ERY-lehden 
kurssipalstalla. Maksullisesta ilmoituksesta 
kouluttajat saavat 50 % alennuksen. Il-
moita kursseista lehteä varten osoitteeseen 
ery@elavaravinto.fi. 

Myös ERY:n kotisivujen kurssipalstalla il-
moittaminen on maksutonta. Lähetä ilmoi-
tukset kotisivujen ylläpitäjälle osoitteeseen 
yllapito@elavaravinto.fi. 
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Tapahtumia

raaka baarissa 17. toukokuuta 
keväiset raakaherkut
Kevät on jo pitkällä, kun lauantaina 17.5. 
vietetään jälleen Ravintolapäivää.  

Raaka baari tarjoileekin Keväisiä raaka-
herkkuja kello 13–16 yhdistyksen hallituk-
sen johdolla. 

Keväisen luonnon antimia hyödynnetään 
ainakin villissä vihreässä raakakeitossa, vil-
livihannesriksassa ja villivihannes-itusalaa-
tissa. Menussa on myös kvinoa-raakapiz-
zaa ja siemenkräkkereitä sekä suussa sula-
via herkkuja appelsiini-suklaamoussea, li-
mevaahtoa ja suklaakakkua. Herkut voit 
huuhtoa alas vaikka pakurisuklaajuomalla. 
Raaka baariin voi piipahtaa myös orasme-
hushotille. 

Tervetuloa syömään ja herkuttelemaan 
terveellisesti! Paikkana yhdistyksen toimi-
tilat Museokatu 9 C 25, käynti Vänrikki 
stoolin katu 1:n porttikäytävästä.

Tule mukaan myös talkoisiin oppimaan 
elävän raakaravinnon ruokien valmistusta 
Tapahtumatorstain workshopiin 15.5. kello 
17–20 ja talkoisiin perjantaina 16.5. kello 
14–21 ja lauantaina kello 10:stä. Ilmoit-
taudu talkoisiin ery@elavaravinto.fi tai pu-
helimitse 050 501 0505! 

ery:n tapahtumatorstait
Kevään viimeiset tapahtumatorstait pide-
tään toukokuussa ERY:n koulutustiloissa 
(Museokatu 0 C 21, käynti Vänrikki Stoo-
lin katu 1 porttikäytävästä). 

Tietotorstaisin kuullaan jokin kiinnos-
tava luento. Tuotetorstaisin alan toimi-
jat esittelevät tuotteitaan. Työpajassa ol-
laan käytännönläheisesti ”käsiä myöten tai-
kinassa”. 

Laita yhdistykseen viestiä, mitä haluaisit 
kuulla syksyn tietotorstaissa tai millaisiin 
tuotteisiin haluaisit tutustua tuotetorstaissa. 

Tiedossa jo tietotorstai B12-vitamiinista.

työpaja - workshop
To 15.5. klo 17–20 Raaka baari workshop
Tehdään yhdessä alkuvalmisteluja Ravinto-
lapäivän Raaka baaria varten. Ella Stenroo-
sin ja Ulla-Maija Armisen johdolla valmis-
tetaan ainakin siemenkräkkereitä kuivuriin.
Ilmoittaudu työpajaan ery@elavaravinto.fi.

tietotorstai 
To 22.5. klo 18–20 Mehustamalla eroon 
kiloista ja taudeista 
Maa puskee jo villivihanneksia ja kohta 
myös vihanneksia ja hedelmiä. Kaikkia 
näitä voi mehustaa ja siten edistää omaa 
hyvinvointiaan. 

Kolmen lapsen äiti, synnytysdoula ja yksi-
tyisyrittäjä Tara Lange (www.babyjoy.fi) ker-
too, miten mehustamalla sai tyttärensä pa-
rantumaan vaikeasta sairaudesta. Tara antaa 
vinkkejä, miten mehuilla voi tukea hyvin-
vointia ja pitää muutaman päivän paastoja. 
Oviraha 2 euroa jäsenet, 4 euroa muut.

jäsenmatka                           
kööpenhaminaan syyskuussa
Yhdistys järjestää omakustanteisen jäsen-
matkan Kööpenhaminaan 19.–21.9.2014. 
Lähdetään joukolla tutustumaan Kööpen-
haminan raakaruokaravintoloihin! Kaksi-
kymmentä ensimmäiseksi ilmoittautunutta 
mahtuu mukaan. 

Matkan tarkempi ohjelma julkaistaan 
lehden seuraavassa numerossa. Mutta jo 
nyt kannattaa varata edulliset lennot ja tä-
hyillä majoituspaikkoja. 

Matkasta perustetaan event Facebookiin, 
jolloin matkalle lähtijät voivat ryhmäy-
tyä ja suunnitella esimerkiksi majoitusta sa-
malle alueelle. Ilmoittaudu jäsenmatkalle       
ery@elavaravinto.fi. 
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Tapahtumia & koulutusta

kesäistä kokkailua ery:n kou-
lutustiloissa museokatu 9 C 25
meksikolaisittain kesäkuussa
Meksikolainen raakaruokachef Akshar Vita 
kurssittaa kahtena viikonloppuna englan-
niksi (tai espanjaksi!)
7.6. Bio active vegan milk preparation ja
8.6. Fermented vegan cheese and sushi. 
14.6. Deli breakfast preparation ja
15.6. Super-food dessert.

Kukin neljän tunnin kurssi sisältää esitte-
lyluennon elävästä raakaravinnosta, näytös-
kokkailun ja maistiaiset. Reseptit ja muuta 
tietoa lähetetään sähköpostitse. 

Kursseille mahtuu maksimissaan 15 osal-
listujaa. Kurssimaksu on 70 euroa/kurssi tai 
220 euroa kaikki neljä kurssipäivää. Sitova 
ilmoittautuminen 15.5.2014 mennessä 
ERY:n toimistolle ery@elavaravinto.fi.

ari vihertuulen                      
raakapizzakurssi kesäkuussa
Sunnuntaina 29.6.2014 kello 12–18
Kurssilla opit valmistamaan raakapizzaa. 
Kurssin hinta on 55 €. Sitova ilmoittautu-
minen 30.5.2014 mennessä vihertuuli@
gmail.com, puh. 044 310 0081. 

Minimi osallistujamäärä on 8 ja mak-
simi 12 henkilöä. Ilmoittautuneille lähete-
tään maksutiedot. Kurssi maksetaan etukä-
teen tilille.

irma tolosen viikonlopun        
viherpaasto heinäkuussa
11.–13.7.2014 perjantaista sunnuntaihin
Viherpaastossa juomme ja syömme hitaasti 
monipuolista vihreää elävää ravintoa neljä 
kertaa päivässä. Saamme kurssin aikana 
monipuolisen kokemuksen elävän ravinnon 
vihreistä keittoruoista ja mehuista.

Kurssi alkaa pe klo 17.30 ja päättyy su 
klo 16. Kurssin hinta on 145 €, kun osan-

ottajia on yli 10. Kurssi soveltuu henki-
löille, jotka ovat tottuneet syömään kas-
visravintoa. Ilmoittautuminen: Irma To-
lonen, elävän raakaravinnon kouluttaja,         
irma.tolonen@pp.inet.fi, p. 040 732 6851.

mea salon kursseja
Kauhajoen evankelinen kansanopisto:   
Raakaravinnon kurssi 16.–17.5. Lisätiedot 
www.keokauhajoki.fi.

Ahvenanmaan Elävän ravinnon instituu-
tissa Fiskön kurssikeskuksessa elävän ravin-
non peruskurssit: 7.–11.7. sekä 14.–18.7.

Jälkimmäisellä kurssilla paneudutaan pe-
ruskurssin ohella myös tunnesyömisasioi-
hin. Lisätiedot: www.fisko.fi.

Kurssi- ja ryhmävalmennuksia koskien 
seuraa blogia Hellaton kokki.

599 €

Green Star
Elite GSE 5000

Vehnänoraspuristin

www.novakari.fi

Hämeentie 44, Helsinki
P. 09 755 2600
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Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut. 
Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 5,9 euroa, 
poikkeuksena Hellaton kokki ja Raakaruoka-
aika! 10,5 euroa. Useamman kirjan postikulut 
paketin painosta riippuen.

KIRJOJA
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa meinin-
kiä – Herkutellaan elävällä raakaravinnolla, 
jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekanti-nen, (kierrekanti-nen, 
114 sivua) 

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

Outi Rinne: Raakaruoka-aika! Herkkua 
ilman hellaa ja uunia, jäsenille 29 €, muille 
32 € (kovakantinen, sidottu, 235 sivua) (kovakantinen, sidottu, 235 sivua)

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

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

Anna Maria Clement: Health & Healing, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (A Families’ (A Families’ 
Guide To Health & Healing, Home rem-
edies from the heart; sidottu, 138 sivua)

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

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

Brian Clement ja ��eresa Foy �iGeron-��eresa Foy �iGeron-
imo:: Living Foods For Optimum Health, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (Your complete(Your complete 
guide to the healing power of raw foods; 
sidottu, 278 sivua)

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.

LAMINOITUJA TIETOTAULUJA
�etoxification, jäsenille 9 €, muille 11 € 
(Raw Foods Vegetarianism, Hippocrates 
Health Institute, permacharts)

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

Juicing, jäsenille 9 €, muille 11 € (Raw (Raw 
Foods Vegetarianism, Hippocrates Health 
Institute, permacharts)

Wheatgrass juice, green drinks, & sprouts, 
jäsenille 9 €, muille 11 € (Raw Vegen (Raw Vegen 
Series, Hippocrates Health Institute, per-
macharts)

ERY MYY:
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YH�ISTYKSEn YH�YSHEnKILÖITÄ

Forssa:
Helkky Ruisvaara
Rinnekatu 10
30100 FORSSA
p. (03) 422 4840

Iisalmi:
Marja Repo
Tulikoskentie 27
74140 IISALMI
p. 0400 355 775
marjakrepo@gmail.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

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729

Mikkeli:
Alice Virtanen
Mikonkatu 8 as 39 
50100 MIKKELI
p. 0400 854 848
alice.virtanen@
gmail.com

Savonlinna:
Anneli Laitinen
Tervaslahdenk. 10
57230 SAVONLINNA
p. (015) 557 640

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

Tampere:
Maarit Saari
p. 040 556 4970
maaritsaari1@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

Ylöjärvi:
Eija Leino
Hakamäentie 28
34110 LAKIALA
p. 050 355 5381
eija.leino1@suomi24.fi

Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsen-
lehden
alennusta yhdistyksessä järjestettävistä 
kursseista
alennusta yhdistyksessä myytävistä kir-
joista
alennusta seuraavista liikkeistä:

Ekolo 5 % normaalihintaisista tuot-
teista, Helsinki, Jyväskylä ja netti-
kauppa
Ruohonjuuri 5 % normaalihintaisista 
tuotteista, kaikki liikkeet ja verkko-
kauppa koodilla QUVJ26VP
Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
Kasvisravintola Silvoplee 10 % buf-
fetista, kahvilasta ja smoothiebaarista     
Toinen linja 7, Helsinki

ilmoittaa ERY:n toimiston noutopaikaksi 
Raakatorin verkkokauppatilaukseen
kampanjaetuja - kuten toukokuun Ra-
vintolapäivänä Raaka baarin Rawmix-te-
hosekoittimen kampanjahintaan (rajoi-
tettu määrä). 

Leikkaa jäsenkortti talteen ja esitä se liik-
keissä saadaksesi jäsenedun.

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

♦

♦

♦

♦
●

●

●

●

♦

♦

elävä raakaravinto ry
jäseN 

maaliskuu 2014
-maaliskuu 2015
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ery:N Hallitus 2014
Tiina Lappalainen, puheenjohtaja
Vantaa, lappalainen.tiina.m@gmail.com
Ari Vihertuuli, varapuheenjohtaja
Espoo, vihertuuli@gmail.com
Sanni Lehto, sihteeri
Helsinki, sanni.lehto@gmail.com
Ella Stenroos, rahastonhoitaja
Espoo, ella@stonerose.fi
Ulla-Maija Arminen, jäsenasiat, tapahtumat
Nurmijärvi, ulla-maija.arminen@omnia.fi 
Sylvia Sandoval, tiedotus, tapahtumat
Helsinki, sylvia.sandoval@gmail.com

Päivystysajat :
Puhelinpäivystys maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 12-14. 
Toimistopäivystys 
torstaisin klo 14-18. 

Muusta käyntiajasta voi sopia soit-
tamalla numeroon 050 5010505 tai 
sähköpostitse ery@elavaravinto.fi.

Hyvinvointia ja herkkuja villivihanneksista

Lue lisää: 
mividata.fi tai hortoilu.fi

KIINNOSTAAKO HORTOILU?

Kirjasta opit hortoilun eli 
villivihannesten keruun salat ja 
herkullisten kasvien tunnistus-, 

keräys- ja säilömisvinkit. 

Verkkosivut: www.elavaravinto.fi, Facebook
Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65, 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

jäseNkortti 2014
elävä raakaravinto ry


