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Elävän ravinnon yhdistys ry on perus-
tettu vuonna 1983. Jäsenmäärä on tällä 
hetkellä 870. 
   Yhdistys on uskonnollisesti, poliittisesti ja 
taloudellisesti sitoutumaton. 
   Yhdistyksen tarkoituksena on levittää 
tietoa elävästä raakaravinnosta sekä olla 
yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. 
   Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 
omatoimisuuteen terveyden vaalimises-
sa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulko-
maisiin järjestöihin.

Yhdistyksen toiminta
n	 Julkaisee neljä kertaa vuodessa  

ilmestyvää jäsenlehteä
n	 Järjestää yleisötilaisuuksia ja 

pienryhmätoimintaa
n	 Järjestää koulutusta ja antaa  

neuvontaa	
n	 Myy elävän raakaravinnon kirjalli-

suutta

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa asiasta kiinnostunut tai 
toimintaa tukemaan halukas henkilö 
tai yhteisö. 
   Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa ja 
yhteisöjäsenmaksu 60 euroa vuodessa. 
Opiskelijat, eläkeläiset sekä peruspäi-
värahalla olevat työttömät saavat 50 
prosentin alennuksen jäsenmaksusta.
   Maksukuitti käy jäsenkortista. Kysy 
päivystyksestä tietoja liikkeistä, joista 
saat alennusta ostoksistasi.

Numero 2/2013 – kesä 2013

Seuraava lehti: Syksy 2013, 
aineisto 31.8.2013 mennessä.

Ilmoitushinnat:
1/1 sivu  100,00 euroa
1/2 sivua    68,00 euroa
1/4 sivua    34,00 euroa
1/8 sivua    17,00 euroa
Rivi-ilmoitus     8,50 euroa

Puheenjohtajan tervehdys  ja päivystysajat ............................. 3
Sokeritonta elävää - Eero Lehtola ...................................................... 5
Pirjo Pentti ja colonic-hoidot - Kaija Shurupov ........................ 8
Kooste Clement-tapahtumasta - Kaija Shurupov ................12
Vihermehuinnostus riehuu Lahdessa - Risto Ahlberg ......15
Säästä ruokamenoissa: lähde keruulle - Mea Salo ...........17
Minun tarinani - Arja Hemmi ...............................................................18
Viherpaasto maailmanlaajuisesti - Irma Tolonen .................20
Reseptit.................................................................................................................21
Yhdistys tiedottaa ......................................................................................25
Tapahtumia ......................................................................................................28
Koulutusta ........................................................................................................30
ERY myy ..............................................................................................................34
ERY:n yhdyshenkilöt .................................................................................35
ERY:n hallitus ................................................................................. .takakansi

Julkaisija:

Elävän Ravinnon Yhdistys ry
Museokatu 9 C 25
00100 Helsinki
Puhelin: 050 501 0505
Sähköposti: ery@elavaravinto.fi
Kotisivu: www.elavaravinto.fi

Toimitus: Päätoimittaja Tiina Lappalainen, 
asiantuntijajäsen Mea Salo, toimitussihteeri Kaija 
Shurupov
Taitto: Tiina Lappalainen
Kannen valokuva: Helena Hietanen - Minttu-
lime-inkivääri-drinksu (ks. Reseptit-osio)

Reprotyöt ja painopaikka:
Scanseri Oy
Itälahdenkatu 20 A
00210 HELSINKI
Puh. 0207 619 502
Painos: 940



�

Puheenjohtajan
tervehdysHaastan sinut, 

3-kymppinen

Päivystysajat: Heinäkuussa toimistossa ei ole vakituista päivystystä. Käyntiajasta pitää 
sopia erikseen. Puhelinpäivystys tiistaisin ja torstaisin kello 12–14 ja keskiviikkoisin 
kello 15–17. Sähköpostit luetaan viikoittain. 
Elokuusta alkaen päivystys toimistossa torstaisin kello 16–18.

Elävän ravinnon yhdis-
tys täyttää elokuussa 

30 vuotta. Alkuaikoina kokoonnuttiin suu-
rella joukolla ja tehtiin jäsenmatkoja bussil-
la. Näin olen lukenut. 

Nyt haastankin sinut, 3-kymppinen jäse-
nemme, näyttämään, millaisen ERY:n sinä 
haluat. Kesällä toimisto hiljenee, mutta sen 
ei tarvitse tarkoittaa, että toiminta hiipui-
si. Kuka järjestää ensimmäisen ERY flash 
mob -tapahtuman tai vaikka puistopikni-
kin vain Facebook-kutsulla? Ja millä paik-
kakunnalla?

Meillä on jäsenrekisterissä lähes 900 ni-
meä ja Facebook-ryhmässä reippaasti pääl-
le 1200, ja pyyntöjä ryhmään tulee päivit-
täin, parhaina jopa kymmenen. Miten par-
haiten hyödynnämme ja palvelemme tätä 
potentiaalia? 

Syksyllä on monenlaista toimintaa: on 
yhdistyksen ”kivijalkaa” elävän ravinnon 
perus- ja hapatuskurssia ja toisaalta erikois-
kurssia raakasuklaasta ja jopa kansainväli-
sen huipputason koulutusta. Berliiniläinen 
raaka gourmet chef Boris Lauser vetää sekä 
elokuun Ravintolapäivän Raaka baarin että 
kaksi illanmittaista kurssia. On tietopitoi-
sia luentoja ja alan toimijoiden tuote-esitte-
lyiltoja ja näyttely Hotelli- ja ravintolamu-
seossa. Pitkästä aikaa mennään myös perin-
teisesti bussilla, kun tehdään jäsenmatka 
Frantsilaan. Katsotaan, kiinnostaako tällai-
nen toimintamuoto vielä nykyajan kolme-
kymppisiä. 

ERY:n 30-vuotisjuhlavuosi huipentuu 
juhlaillalliseen Annalassa lokakuun alussa. 
Tilaisuudessa kunnioitamme yhdistyksen 
juuria ja alkuaikoja, mutta katsomme myös 

tulevaisuuteen. Juhlaan on myynnissä illal-
liskortteja (ks. takakansi). Juhlatoimikun-
taan voi vielä lyöttäytyä mukaan – varsin-
kin musiikillisesti suuntautuneet.

Yhdistyksen syntymäpäivä 23. elokuu-
ta on kuitenkin kalenterissa vielä tyhjänä. 
Haluatko järjestää siihen ERY:n koulutus-
tiloissa vaikka raakasushi-illanistujaiset tai 
sinkkujen mehubileet? Millaista toimintaa 
oikeasti haluat?

Syksy käynnistyy jäsenillalla 8. elokuu-
ta. Tule silloin tutustumaan yhdistykseen 
ja erilaisiin tapoihin toimia – ja esitä omia 
ideoitasi. Osallistua voi kertaluonteises-
ti tai pitkäjänteisesti – vaikka hoitamalla 
ERY:n Fb-tiedotusta, kirjoittamalla jäsen-
kirjettä, vetämällä kysely- tai kokkailupii-
riä, järjestämällä tapahtumia, kokkaamal-
la Raaka baariin, päivystämällä versolähe-
tyksiä ja hoitamalla kirjapostitusta. Tarvet-
ta olisi myös tapahtumatorstaiden ovivah-
diksi, näyttelyn pystyttäjäksi, yhteiskunnal-
lisen keskustelun herättäjäksi, sponsorien 
hankkijaksi, kirjamyyntiin, päivystäjäksi 
toimistoon ja tapahtumiin sekä juhlatilan 
koristelijaksi ja trubaduuriksi. Muun muas-
sa. Ota yhteyttä, sillä sinulla voi olla tarjota 
juuri sitä, mitä me haluamme ja meillä juu-
ri sitä, mitä sinä tarvitset.

Seuraava lehti on muuten 30-vuotisjuh-
lanumero, joten katsopa, mitä helmiä kir-
joituspöydän laatikostasi löytyy.

Tankataan hetki kesän vihreyttä ja au-
rinkoenergiaa, rentoudutaan ja nautitaan 
luonnon ihania antimia! Ja aloitetaan syys-
kausi vauhdilla!
  Aurinkoisin terveisin,

Tiina Lappalainen
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Ai sinäkin oot sokerittomalla? Niin mi-
näkin. En käytä sokeria enää missään, 

iltateen makeutan hunajalla ja taatelit toi-
mivat raakakakuissa ihanasti." 

Fiktiivinen lainaus kiteyttää yhteen lu-
kuisat kuulemani kommentit liittyen soke-
rittomaan raakaruokavalioon. Aihe on mo-
nille hämmentävä, eikä syyttä. Sokeritto-
muus on harhaanjohtava termi, koska so-
keriahan on jossain määrin kaikissa kasvi-
kunnan tuotteissa. Osittain ehkä juuri tästä 
syystä sokerittomuus tarkoittaa eri ihmisil-
le eri asiaa. 

Olen elänyt lähes sokerittomalla ruoka-
valiolla nyt parisen vuotta. Sanon "lähes", 
koska tunnustan, että silloin tällöin, ehkä 
kerran kuussa, on tullut syötyä hedelmä tai 
pari, ja joskus hieman marjoja, jos laaduk-
kaita on ollut saatavilla. Normaalielämässä 
vedän sokerittomuuden rajan porkkanaan 
ja tomaattiin, joita silloin tällöin syön. 

Hedelmät, marjat, hunaja ja muut make-
at raaka-aineet jätän kauppaan. Poikkeuk-
sena tästä ovat vähän sokeria sisältävät he-
delmät kuten sitruuna ja lime, jotka tuovat 
hyvän lisän ruokavalioon. 

Aivotoiminta vireytyy
Kuka hullu elää tällaista elämää? Mik-
si näin pitäisi yleensäkään toimia? Ei-
kö sokeria tarvita, aivotkin kuulema toi-
mivat sokerilla? Erilaisten ravintoon liitty-
vien teorioiden ja käytäntöjen kokeilu on 
ollut kiinnostukseni kohteena noin kah-
den vuosikymmenen ajan. Testailu on ollut 
mielenkiintoista. 

Itselleni tämä "sokeriton" elävä ravin-

to on ollut erittäin hyvä valinta. Olen saa-
nut huomata, miten jotkut toimintamal-
lit toimivat selkeästi paremmin kuin toiset. 
Sokeria ei oikeastaan tarvitse yhtään sen 
enempää kuin mitä tavallisista vihanneksis-
ta saa, mikäli niitä syö tarpeeksi. Aivotoi-
minnan loppumista ei siis tarvitse pelätä, 
päinvastoin. Itselläni pahin kooma on seu-
rannut aina sokerin yliannostuksesta.

Perusterveelle henkilölle sokeriton ruoka-
valio voi tuntua täysin turhalta itsensä ki-
duttamiselta. Sokerin vähentäminen saattaa 
silti olla kokeilemisen arvoinen asia. 

Mutta vähentämistä voi ja kannattaakin 
tehdä vain siinä tahdissa, mikä tuntuu it-
selle mukavalta. Liian tiukka ruokavalio ei 
ole nautinto kenellekään ja se lisää haastei-
ta erityisesti sosiaalisissa tilanteissa, joihin 
ruoka usein liittyy. 

Mikäli on vasta siirtymässä elävään tai 
raakaan ravintoon, hedelmät toimivat hy-
vänä siltana pois vanhoista epäterveellisem-
mistä vaihtoehdoista ja tottumuksista. 

Hippocrates-instituutin sokeri-
kielto sairaille
Mikäli ihminen on vakavasti sairas, tilanne 
voi olla täysin erilainen. Tri Brian Clement 
Hippocrates-instituutista suosittelee täydel-
listä sokerikieltoa kaikille, jotka kamppaile-
vat vakavien ja vähemmänkin vakavien sai-
rauksien kanssa. 

Instituutin alkuvuosina tarjotut hedel-
mämehut ja hedelmät on nykyään poistet-
tu ruokalistalta. Hedelmiä ja marjoja tar-
joillaan vain kahtena aamuna viikossa, ja 
vain niille, jotka ovat täysin terveitä. 

SokEritontA Elävää

Joillekin sokeri on vain valkoisten sokereiden välttämistä. Toisille 
taas lähes kaikki sokeri on kiellettyjen listalla - mutta hedelmät 
ja hunaja sallitaan, vaikka etenkin jälkimmäinen on lähes pelk-
kää sokeria. On myös monia, jotka välttävät syystä tai toisesta 
kaikkea sokeria. Eero Lehtola käsittelee sokeritonta ruokavaliota 
elävän ravinnon näkökulmasta. 
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HELSINKI:
  Kamppi: Salomonkatu 5
  Hakaniemi: Sörnäisten ranta e 5
TURKU: Yliopistonkatu 23
TAMPERE: Hämeenkatu 15
VERKKOKAUPPA: www.ruohonjuuri.fi

Luomuruokaa, superfoodeja, terveystuo eita ja luonnonkosme ikkaa.

Muutos perustuu lukuisiin tutkimuksiin, 
joiden tuloksena todettiin, että esimerkik-
si syöpäkasvainten kasvu liittyy ruokavalion 
sokeriin. Sokeri ruokkii kehossa viruksia, 
huonolaatuisia bakteereita, homeita, hiivoja 
ja muita sienikasvustoja. Kyllä, näin tekevät 
myös hedelmien fruktoosi ja superfoodis-
tien palvoma hunaja. 

Hedelmät ja marjat jakavatkin mielipitei-
tä, koska ne ovat perinteisen ajattelun mu-
kaan "luonnon parasta antia" ja normaa-
lin ruokavalion terveellisin osa. On kuiten-
kin hyvä muistaa, että lähes kaikki nykyään 
saatavilla olevat hedelmälajikkeet ovat kym-
menien vuosien risteytyksen tulos. Proses-
sin yhtenä tavoitteena on aina ollut maun 
parantaminen sokeripitoisuutta lisäämällä. 

Näin ollen Suomen luonnon marjat ovat 
etenkin tuoreena syötyinä monessa mielessä 
parempi vaihtoehto kuin maapallon toiselta 
puolelta tuodut raakana poimitut hybridi-
hedelmät. Muista silti, että marjojen sokeri-
pitoisuus on lähes yhtä korkea kuin hedel-
millä, joissain tapauksissa jopa korkeampi. 

Hippocrates-instituutin suositus on se, et-
tä henkilö, joka on täysin terve ja hyvässä 
kunnossa, voi syödä tuoreita kypsänä poi-
mittuja hedelmiä ja marjoja maksimissaan 
15 prosenttia päivittäisen ruokansa koko-
naispainosta. Ne tulisi syödä aina yksinään, 
eikä sekoittaa muihin ruokiin.

ilman sokeria pärjää
Entä käytäntö? Jaksaako sokerittomalla 
ruualla? Jaksaa toki, kunhan pitää huolta, 
että ruokavaliosta poistetut sokeripitoiset 
ruuat korvataan jollain järkevällä vaihtoeh-
dolla energian saannin varmistamiseksi. 

Elävän ravinnon syöjille (ja kaikille muil-
lekin) hyvä vaihtoehto on erilaiset idäte-
tyt siemenet, pavut ja tarpeen tullen myös 
pähkinät ja öljyt. Myös verso- ja orasme-
huista saa yllättävän paljon virtaa. 

Mikäli iso osa ruokavaliosta koostuu 
edellä mainituista vaihtoehdoista, nälkä py-
syy melko varmasti loitolla. Mikäli soke-
rit korvataan pelkästään tavallisilla vihan-
neksilla, joiden energiamäärä on vähäinen, 
heikotus on taattu. Korvaa siis viisaasti. It-

se harrastan 
liikuntaa lä-
hes päivittäin, 
enkä ole ko-
kenut mitään 
ongelmaa jak-
samisen suh-
teen.

Makeiden 
herkkujen ys-
täville soke-
rittomuus 
voi olla haas-
te. Makeu-
tukseen voi 
käyttää stevi-

Hippocrates-instituutin avocadopäivän ateria: 
parsakaalia, marinoituja sieniä ja pinaattia sekä 
avokadoja sipuli- ja paprikatäytteellä.
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aa. On hyvin yleistä, että makeanhimo talt-
tuu lyhyen sokerilakon jälkeen lähes ole-
mattomaksi. 

Hieman pidemmän tauon jälkeen moni 
huomaa maistavansa vihanneksistakin uu-
sia makuvivahteita. Kurkku onkin makeaa! 

En ole kokki, ja syömiseni on muutenkin 
sen verran askeettista ja tylsää, että päiväni 
kuluvat usein saman kaavan mukaan. Aa-
muisin juon paljon, oras-, vihannes- ja ver-
somehuja, viherjuomia ja vettä.

Ensimmäisen ruuan syön vasta lounas-
aikaan. Se on tyypillisesti iso salaatti, josta 
idätettyjen raaka-aineiden osuus on yleensä 
60–70 prosenttia. Iltapäivällä saatan juoda 
lisää mehua. Myöhemmin syön toisen vas-
taavan salaatin. 

Jos jää nälkä, syön erilaisia pähkinöitä, 
jotka olen liottanut ja kuivannut kuivuris-
sa. Myös iltaisin juon usein mehua. 

Onneksi maailma on kuitenkin täynnä 
erilaisia sokerittomia reseptejä. Netistä ja 
kirjoista löytyy varmasti jokaiselle oma suo-
sikki. Keskustelua aiheesta voidaan jatkaa 
ERY:n Facebook-sivulla, jolloin ehkä yhdis-
tyksemme kokkaushenkiset jäsenet voivat 
antaa parhaat vinkkinsä sokerilakkoilijoi-
den elämän helpottamiseksi. Mikäli et ole 
vielä liittynyt mukaan, tänään on hyvä het-
ki: www.facebook.com/groups/elavaravinto

Sokerittomuus on suositeltava vaihtoeh-
to, mikäli sairastat tai haluat muuten vaan 
kokeilla jotain uutta ja potentiaalisesti ter-
veyttäsi edistävää. Monilla meistä on länsi-
maisten elämäntapojen aiheuttama syvä ja 
krooninen sokeriaddiktio, joten itselleen ei 
kannata olla liian ankara. 

Mikäli äkkinäinen lopettaminen tuntuu 
epämukavalta, vähennä sokerin lähteitä yk-
si kerrallaan ja pikku hiljaa. Samalla on hy-
vä tilaisuus kokeilla korvata makeita raa-
ka-aineita itselleen ennestään tuntematto-
milla vihannes- ja maustehyllyjen antimil-
la. Kysymyksiä aiheesta voi laittaa allekir-
joittaneelle.

Eero Lehtola
www.facebook.fi/eerofinland
www.hippocrates.fi

<
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Niin kuin niin monella muullakin elä-
vän ravinnon alkuaikojen aktiivilla in-

nostus elävään ravintoon alkoi sairaudes-
ta. Vuonna 1987 Pirjo Pentti sai alustavan 
diagnoosin rintasyövästä ja leikkausaika va-
rattiin. Voimakas halu vaikuttaa omaan ter-
veyteen heräsi. Pirjo näki paikallislehdes-
sä Suomen ensimmäisen colonic-terapeutin, 
Francisca Helkavaaran, ilmoituksen ko-
neellisesta suolihuuhtelusta. 

Alunperin Pirjo otti yhteyttä hoitajaan äi-
tinsä vuoksi, mutta kertoi samalla oman ti-
lanteensa. Silloin Francisca totesi ykskan-
taan, ettei hoitoa kannata syöpätapauksessa 
edes aloittaa, jollei potilas tule hoitoon ai-
nakin 10 kertaa. Jo ensimmäinen hoito oli 
käänteentekevä Pirjon elämässä: kotimatka 
hoidosta sujui kuin tanssi. 

Hoitojen lomassa Francisca Helkavaa-
ra suositteli elävän ravinnon ruokavaliota 
ja Pirjo siirtyikin nopeasti elävän ravinnon 
käyttöön. Elsa Ervamaan Elävä ravinto -kir-
ja antoi avaimet ruokavalioon. Kirjan op-
pien mukaan Pirjo teki aamulla elävän ra-
vinnon eväät töihin ja söi työpäiväivän jäl-
keen Aurinkotuuli-ravintolassa elävän ravin-
non päivällisen. 

Aurinkotuuli oli Pirjolle myös tärkeä koh-
taamispaikka, jossa tapasi muita elävän ra-
vinnon alkutaipaleen kulkijoita. Rinta-

Elävän ravinnon liike juurrutti 
colonic-hoidot Suomeen
Suolihuuhtelut eli colonic-hoi-
dot ovat tärkeä osa elävän 
raakaravinnon ohjelmaa. ERY:n 
pitkäaikainen aktiivi Pirjo Pentti 
ajautui aikoinaan hoitopöydäl-
tä hoitajaksi.

PirJo PEntti tunnetaan ennen 
kaikkea kokeneena suolihuuhteluja 
tekevänä hoitajana. Mutta hän on myös 
Elävän ravinnon yhdistyksen pitkäaikai-
nen aktiivinen jäsen.
    Vuosina 1988-89 hän toimi hallituk-
sen sihteerinä Marjatta Svennevigin 
(nykyisin Sarpaneva) puheenjohtaja-
kaudella. 
    1990-luvun alussa hän oli yksi ERY:n 
järjestämän toisen elävän ravinnon kou-
luttajakurssin vetäjistä. Muut koulutus-
työryhmän jäsenet olivat raili virtanen, 
inkeri kiviharju ja ritva kaartinen. 
    Pirjo opiskeli elävän ravinnon koulut-
tajaksi Marjatta Svennevigin pitämällä 
ERY:n ensimmäisellä kouluttajakurssilla 
vuonna 1988. Puolta vuotta aikaisem-
min hän oli käynyt Monika Dahl-Parto-
sen elävän ravinnon peruskurssin.
    Heti kouluttajakurssin jälkeen Pirjo 
alkoi pitää elävän ravinnon peruskurs-
seja lähinnä Pohjois-Suomessa, jossa 
kouluttajia ei ollut tarpeeksi. 
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syöpäleikkauksen Marian sairaalassa hän 
peruutti ja on elänyt sen jälkeen 26 tervettä, 
mielenkiintoista ja työntäyteistä vuotta.

Maankäytön suunnittelijasta 
”mahankäytön suunnittelijaksi” 
ja suolihuuhtelijaksi

Pirjo oli vuoteen 1988 mennessä toiminut 
lähes 20 vuotta maankäytön suunnittelija-
na ja oli valmis muutokseen. Uutta suun-
taa hän oli jo etsinyt Reformin järjestämäl-
lä luontaishoitokurssilla. Francisca Helka-
vaara ehdotti Pirjolle suolihuuhtelun opis-
kelua USA:ssa. 

Suolihuuhtelun opettaja William Jamsa 
USA:sta oli kuitenkin juuri sopivasti tulos-
sa pitämään kurssia Suomeen. Jamsalla oli 
suomalaiset sukujuuret ja hän puhui van-
hahtavaa suomea, muttei ollut koskaan käy-
nyt Suomessa. Siksi hän tuli mielellään tän-
ne pitämään colonic-kurssin. 

Suolihuuhtelun jatkokurssin Pirjo kä-
vi myöhemmin Bostonissa. Kurssin jälkeen 
Pirjo yritti ensin jatkaa normaalia päivätyö-
tään YTV:n sijainninsuunnittelutoimistossa 
ja tehdä suolihuuhteluja iltaisin sekä pitää 
elävän ravinnon kursseja viikonloppuisin. 

Se tahti johti kuitenkin ylirasitukseen ja 
keuhkokuumeeseen, joten ratkaisu oli teh-
tävä. Pirjo jäi ensin kuuden kuukauden vir-
kavapaalle työstään, irtisanoutui sen jälkeen 
ja ryhtyi rohkeasti yrittäjäksi, vaikka me-
neillään oli ensimmäinen lamavuosi 1990. 
Yrittämisestä hän ei omien sanojensa mu-
kaan tiennyt mitään. 

Suolihuuhtelut kuuluvat Ann Wigmoren 
elävän ravinnon ohjelmaan paranemista tu-
kevana menetelmänä, siinä missä lepo, lii-
kunta, ja myönteinen ajattelukin. Lama ei 
haitannut uuden yrityksen toiminnan käyn-
nistämistä. Suolihuuhtelujen tärkeydestä 
puhuttiin kaikilla elävän ravinnon kursseil-
la, ja suuri osa kurssilaisista hakeutui colo-
nic-hoitoon. 

Pirjo avasi toimipisteen Helsingin 
Tarkk´ampujankadulle, jossa teki suoli-

huuhteluja 17 vuotta. Vuonna 2005 hän 
muutti Pohjois-Suomeen, josta on kotoisin, 
ja jatkoi hoitotyötään siellä. 

Keväästä 2011 Pirjo on jälleen tehnyt 
hoitoja Helsingissä, nyt Itäkeskuksessa. Pir-
jolla on ikää jo 65 vuotta, mutta eläkkeelle 
jäänti ei ole vielä käynyt mielessä. 

Asiakkaat, niin vanhat kuin uudetkin, 
ovat löytäneet hänet Itäkeskuksesta hyvin. 
Asiakaskuntaa on ollut ja on edelleen lai-
dasta toiseen: naisia ja miehiä, nuoria ja 
vanhoja, erittäin sairaita ja huonokuntoisia, 
mutta myös terveyttään ylläpitäviä, ja kaik-
kea siltä väliltä. 

Ilahduttavaa on Pirjon mielestä nuor-
ten ihmisten kiinnostus hoitaa ja hoidat-
taa itseään. Esimerkiksi raakaravintoa syö-
vät nuoret ovat löytäneet suolihuuhteluhoi-
don, useimmiten netin kautta. He ovat ym-
märtäneet, että ruokavaliota vaihdettaessa 
suoliston bakteerikannan hoitaminen on sa-
malla kaikin tavoin erittäin tärkeää. 

Vesihuuhtelun avulla tehtävän ylimääräi-
sen massan poistamisen eli suolen keven-
nyksen lisäksi Pirjo auttaa asiakasta suolis-
ton kokonaisvaltaisessa hoidossa. Asiakkaat 
pitävät ruokapäiväkirjaa, jota seurataan hoi-
tojen aikana, ja Pirjo antaa vinkkejä ruoka-
valion muuttamisesta ja muista suoliston 
kuntoon vaikuttavista tekijöistä. Hänelle on 
tärkeää saada asiakas ymmärtämään, mikä 
yhteys syömisellä, liikunnalla ja mielen tasa-
painolla on suolen hyvinvointiin. 

Suolihuuhteluja tehdään alussa mielel-
lään useita suolen keventämiseksi, jotta sen 
peristaltiikka kykenisi taas toimimaan opti-
maalisesti. Ensimmäisen viikon aikana hoi-
toja tehdään 2-3 kertaa. Sen jälkeen hoito-
ja tehdään tarpeen mukaan 5-15 kertaa, jol-
loin hoitojen väli on 1-2 viikkoa. 

Tämän jälkeen on hyvä vielä jatkaa niin 
sanotuilla ylläpitohoidoilla, jälleen asiak-
kaan tarpeen mukaan, 1-4 kuukauden vä-
lein. Hoitajalla on siis hyvää aikaa myös ra-
vintoa ja muita elintapoja koskevien neuvo-
jen antamiseen. 
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Suolihuuhtelutoiminnan edistäjä

Pirjo Pentti on ollut päävaikuttaja mekaa-
nisen suolihuuhtelun edistämisessä Suo-
messa. Hän puhuu nimenomaan mekaani-
sesta huuhtelusta, ei koneellisesta, sillä co-
lonic-hoitolaite on tosiasiassa mekaaninen 
laite, ei kone. Pirjo on kouluttanut useita 
colonicterapeutteja ja vuonna 1994 hän oli 
mukana perustamassa terapeutit yhteenliit-
tävää Suomen Colonicyhdistystä. 

Yhdistyksen hiljattain valmistuneen co-
lonic-terapeuttien koulutusojelman suorit-
taminen antaa terapeutille mahdollisuuden 
liittyä Luonnonlääketieteen Keskusliiton 
(LKL) jäseneksi. Colonicyhdistys sekä kou-
luttaa että auttaa uusia yrittäjiä alkuun. Pir-
jo Pentti on ollut yhdistyksen puheenjohta-
ja lähes koko sen toiminnan ajan. 

Välillä hoitajia on ollut Suomessa jo 25, 
mutta tällä hetkellä vain 18. Muutama te-
rapeutti on jäänyt eläkkeelle, ja joku on 
vaihtanut alaa. Lisää hoitajia tarvitaan. Lii-
an moni kaupunki pienemmistä paikka-
kunnista puhumattakaan on ilman ainutta-
kaan suolihuuhtelijaa. 

Pirjon mielestä suolihuuhtelujen teko so-
pii hyvin esimerkiksi hierojille tai naturo-
paateille heidän hoitojaan tehostavaksi rin-
nakkaiseksi hoitomuodoksi. Suuremmilla 
paikkakunnilla colonic-hoito antaa elannon 
myös yksinään. 

Pirjo on opiskellut paitsi elävän ravinnon 
kouluttajaksi myös koulutetuksi hierojaksi 
ja homeopaatiksi, mutta suolihuuhtelu, jo-
ka Pirjon mukaan pelasti hänen henkensä, 
on pysynyt koko ajan tärkeimpänä. 

Suolihuuhtelujen kautta Pirjo löysi pa-
rantavan elävän ravinnon, mutta hän pitää 
myös suolistoa terveyden lähteenä. Hän si-
teeraa intialaista sananlaskua, jonka mu-
kaan jokainen sairaus jää suoliston muis-
tiin. 

Pirjo kertoo suoliston olevan tällä hetkel-
lä kiivaan tutkimustyön kohteena, johtuen 
siitä, että suolistosairaudet lisääntyvät koko 
ajan hurjaa vauhtia. Erityisenä tutkimus-

kohteena on suoliston ja aivojen välinen 
yhteys. Sama ikivanha sananlasku sanoo 
suoliston olevan ihmisen toiset aivot. 

Pirjo kehoittaa harkitsemaan vakavasti 
suolihuuhtelualalle ryhtymistä, jos ammatti 
on menossa vaihtoon. Myös uusi koulutus-
ohjelma on odottamassa alalle aikovia. Li-
sää tietoa asiasta on Colonicyhdistyksen koti-
sivuilla www.colonic.fi. 

"Tekijöitä tarvitaan, ja tyytyväisten asiak-
kaiden ansiosta työ on hyvin palkitsevaa", 
Pirjo Pentti sanoo.

Kaija Shurupov

PARAS TAPA SÄILYTTÄÄ PARAS 
OSA VILJASTA ON JAUHAA SE ITSE

JUURI JAUHETTU KOKOJYVÄJAUHO, 
TÄRKEÄ TEKIJÄ TERVEYDELLESI

Jo 70 vuotta sähkökäyttöisiä kotimyllyjä
Malleja yli 30, kivihalkaisijat 9-160cm
- Luonnonkiviset jauhinkivet
- Jauhon karkeuden säätö portaattomas-
ti, helppo käyttää
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teollisuus-
moottori
- Todella hienosti viimeistelty, puukuori-
nen rakenne
- 5 vuoden takuu

ENERGIANSÄÄSTÖ OY
Jantoniementie 167, 08350 LOHJA
Puh. (019) 338 164, (019) 338 216,
faksi (019) 338 206

www.energian.net

Vatsani meni vuosia sitten sekai-
sin ulkomailla. Olin vuoden lähes ri-
pulilla: ruoka rynnisti lävitseni liian 
nopeasti ehtimättä jättämään paljon 
välille, mutta vointini oli muuten hyvä. 
Laihduin jo ennestään hoikkana kym-
menen kiloa ja huolestuin, että kohta 
sairastun todella kun ruoka-aineet ei-

muutoksia ilman mainittavia tuloksia, 
eikä lääkärikään osannut sanoa oi-

Lopulta aloin mehuttaa, ja se alkoi 
auttaa! Jos olin viikonlopun jossain il-
man mehulinkoani, ongelma paheni. 
Parannuttuani olen jatkanut mehutta-

Myös terveen kannattaa mehut-
taa. Esimerkiksi kun raaka porkkana 
syödään, sen sisältämästä karotee-
nista imeytyy elimistöön vain prosen-
tin verran, kun taas mehusta imeytyy 
noin 90 prosenttia. Ruuan hyötykäyt-
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ERY juhli 30-vuotisjuhlavuottaan 
kutsumalla huippuluennoitsijat 
esiintymään ja järjestämällä 
yllätyksiä juhliville jäsenilleen ja 
ystävilleen.

Luentojen lomassa ERY:n juhlavuo-
den ensimmäisessä tapahtumassa kesä-

kuun alussa oli tarjolla vihermehua, oras-
mehushotteja, smoothie-yllätyksiä ja huip-
pumaukkaita elävän raakaravinnon ruokia. 
Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Tiina Lap-
palainen ja juonsi ravintoasiantuntija Jaak-
ko Halmetoja. 

Lauantaina oli illanvietto, jonka railak-
kaat yllätysesiintyjät olivat Rap-Mummo 
Eila ja Felix Zenger beatbox-esityksellään. 
Rokkaamaan päästiin Juha Pekka Tapani 
Heikkinen Ja Niin Edelleen -bändin tah-
dissa. 

Juhlista lähtiessä odotti vielä yksi yllätys: 
kaikki saivat ERY:ltä lahjaksi kassin, joka 
sisälsi tietoa Hippocrates Health -instituutis-
ta ja uudistetun painoksen yhdistyksen re-
septikirjasta. Raakaa meininkiä – Herkutel-
laan elävällä raakaravinnolla julkistettiin ai-
emmin illalla. Vanhat hyvät reseptit ovat 
kirjassa tallella ja mukana on paljon uusia, 
ERY:n ravintolapäivän Raaka baarissa hy-
viksi koettuja reseptejä.

ERY:n juhlavuoden luentotapahtu-
man huippuluennoitsijat olivat Hippocra-
tes Health Instituten (HHI) johtajat Brian 
ja Anna Maria Clement. Brian tuli luen-
noimaan Helsinkiin jo neljättä kertaa, An-
na Marialle vierailuluento ERY:ssä oli toi-
nen. Molemmat Clementit aloittivat omat 
luentonsa kertomalla Ann Wigmoresta ja 
tämän elämästä. Se sopi hyvin ERY:n 30-
vuotisjuhlavuoden teemaan: olihan Ann 
Wigmore mukana kokouksessa, jossa ERY 
perustettiin elokuussa 1983.

Brian Clement totesi, että Suomi oli en-
simmäinen maa, johon Wigmore lähti vie-
mään elävän ravinnon tietoa. Mutta ei vain 
tietoa, vaan myös osaamista. Wigmore pi-

ti Suomessa kursseja viitenä kesänä peräk-
käin. Brian Clementin mukaan Suomi oli-
kin Wigmorelle ”maailman ensimmäinen 
raakaravintomaa”.

oma sairaus ajoi Wigmoren elä-
mänmuutokseen
Clementit kuvasivat hyvin elävästi Ann 
Wigmoren elämäntaipaleen vaikeuksia. 
Ann oli sairaalloinen lapsi, jonka vanhem-
mat jättivät Liettuaan lähtiessään etsimään 
parempaa elämää Amerikan mantereelle. 
Annista huolehti kylässä mummoksi kut-
suttu kansanparantaja, jolta Ann jo lapsena 
omaksui tiedon lehtivihreän parantavasta 
voimasta. Kansanparantajamummon hoi-
vissa Ann vahvistui ja lähti nuorena tyttönä 
Amerikkaan vanhempiensa luo. 

Heti uuteen kotimaahan saapumisen jäl-
keen Ann jäi hevoskärryjen alle ja lääkärit 
olivat jo ambutoimassa hänen molemmat 
jalkansa. Vanhemmat eivät tienneet, mi-
tä tehdä tytön kanssa. He kantoivat hänet 
puistoon istumaan työpäivän ajaksi, mikä 
osoittautuikin parhaaksi mahdolliseksi hoi-
topaikaksi. Ann keräsi ympäriltään ruohoa, 
pureskeli sitä ja laittoi ruohotuppoja vuota-
viin haavoihinsa. Jalat paranivat – lehtivih-
reän ihmeen kautta. 

Ann kuitenkin unohti tämän paranemi-
sen ihmeen vuosikymmeniksi ja muisti sen 
vasta, kun 50-vuotiaana sai tietää sairasta-
vansa paksusuolen syöpää. Lääkäri antoi 
Annille kolme kuukautta elinaikaa. 

Ann muutti pienelle maatilalle ja aloitti 
parannustyönsä. Ensin hän paransi itsensä 
runsaalla lehtivihreällä, sitten muita avun-
tarvitsijoita. 

Myöhemmin Ann muutti Bostoniin ker-
rostaloon. Pelto ja kasvimaa puuttuivat, ei-
kä Boston muutenkaan ollut oikea paikka 
ihmiselle, joka halusi syödä vihreää raakara-
vintoa ympäri vuoden. Bostonin talven pit-
kä pimeä ja kylmä kausi muistuttaa kovin 
paljon Suomen olosuhteita.

Ann Wigmore ei lannistunut, vaan kehit-
ti sisäviljelyn. Hän alkoi idättää ituja, kas-

Clementit säväyttivät juhlaseminaarissa
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vattaa versoja ja vehnänorasta, josta puris-
tettu mehu korvasi niittyjen vihreän ruo-
hon. Uuden ravinto-ohjelman hän nimit-
ti eläväksi ravinnoksi. Loppu on elävää his-
toriaa, jonka me hyvin tunnemme ja johon 
kuuluu myös Elävän ravinnon yhdistyksen 
30-vuotinen historia.

ravintomuutos on välttämätön 
ihmiselle ja maapallolle
Brian Clement kertoi terveyttä ja paranta-
mista koskevassa luennossaan nähneensä 
HHI:ssa 10 000 ihmisen parantuneen elä-
vän ravinnon ohjelman avulla mitä erilai-
simmista sairauksista. Eniten HHI:ssa on 
parannettu syöpäsairaita, joista monille lää-
ketieteellä ei ole ollut enää mitään tarjotta-
vaa. Ja vaikka lääketiede olisi jotain tarjon-
nutkin, Brian Clementin mukaan 93 pro-
senttia syöpään sairastuneista kuolee tautiin 
joka tapauksessa jossain vaiheessa, jos elin-
tapoja ei muuteta. Syöpä uusiutuu, eikä vä-
hiten sen takia, että sädehoidossa elimis-
töön kertyy kymmenen kertaa enemmän 

ydinsaastaa, kuin mitä mitattiin Tshernoby-
lin ydinonnettomuuden laskeuma-alueella.

Brian Clementin mukaan lihantuotanto 
aiheuttaa 50 prosenttia ympäristön saastu-
misesta. Lihantuotanto on myös hävittänyt 
suurimman osan sademetsistä, joita oli 50 
vuotta sitten 17 prosenttia maapallosta, nyt 
enää 1,8 prosenttia. Sademetsät on hakat-
tu pelloiksi, joiden tuotto menee lihakarjan 
syöttämiseen. Sademetsät ovat hävinneet 
McDonald´siin, Brian Clement sanoi.

Vesi kulutetaan lihakarjan kasvattamiseen 
– 70 prosenttia kaikesta maapallon vedes-
tä! Öljysota alkaa olla maapallolla ohi, mut-
ta kohta on edessä vesisota, Brian Clement 
totesi. Maapallolla on nyt noin seitsemän 
miljardia asukasta, vuonna 2050 jo 15 mil-
jardia. Lihansyönnin ennustetaan kasvavan 
niin, että nykyisellä vauhdilla vuonna 2025 
maapallolla syödään kaksi kertaa niin pal-
jon lihaa kuin tänä päivänä. 

Lihakarjalle syötetään steroideja mas-
san kasvattamiseksi ja lehmille hormone-
ja tiheää lisääntymistä varten. Tehotuotan-
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non eläimet sairastavat, jonka vuoksi niille 
syötetään antibiootteja. Kaikki nämä lääk-
keet siirtyvät lihaa syövään ihmiseen ja ym-
päristöön.

Lihan tehotuotanto on johtanut myös 
siihen, että liha ei enää sisällä hermostolle 
tärkeää B12-vitamiinia, vaikka meille edel-
leen näin väitetään.

Kauaskatseisimmat median edustajat 
ovat jo alkaneet kirjoittaa kasvissyönnin 
puolesta. USA:ssa myös potilasjärjestöis-
tä Syöpäliitto, Diabetesliitto ja Sydäntauti-
liitto puhuvat kasvissyönnin puolesta. Täs-
sä on tehtävää myös ERY:n seuraavalle 30-
vuotiskaudelle!

Elävä ravinto ja seksuaalisuus
Clementit puhuivat myös seksuaalisuudesta 
ja siitä, että elävä raakaravinto on yksi avain 
kestävään seksuaaliseen elinvoimaan. He 
ovat yhdessä kirjoittaneet aiheesta kirjan 7 
Keys to Lifelong Sexual Vitality. 

Kirja sisältää muun muassa hämmästyttä-
vää tutkimustietoa siitä, että 95 prosenttia 
kaikesta kosmetiikasta huulipunasta parta-
veteen sisältää seksuaalista halua alentavia 
aineita, niin sanottuja hormonihäiriköitä. 
Eniten näitä myrkkyjä on kaikkein kalleim-
missa hajuvesissä. Myös aurinkovoiteet ovat 
hormonihäirikköjä pahimmasta päästä. 

Kirja on ollut USA:ssa menestys ja Cle-
mentit ovat usein esiintyneet eri televisio-
kanavilla kertomassa siitä. Kirjaa, kuten 
muitakin Clementien kirjoja, on myynnissä 
ERY:n toimistossa.

HHi:n elävä ravinto
Jokainen sukupolvi tuo oman panoksensa 
myös elävään ravintoon, Anna Maria Cle-
ment sanoi. Hän kertoi luennossaan, et-
tä HHI:ssa on luovuttu Wigmoren kehittä-
mästä uudistavasta juomasta, koska siihen 
kehittyy helposti haitallisia bakteereja. Li-
säksi se sisältää gluteenia, ja HHI on luopu-
nut gluteenia sisältävien viljojen käytöstä. 

HHI:n asiakkaat juovat kaksi kertaa päi-
vässä puolitoista desilitraa vehnänorasme-
hua. Se on vähemmän kuin Wigmoren ai-

kaan, mutta orasmehua täydentää mehulin-
golla mehustettu vihermehu. Siinä on 50 
prosenttia versoja (pääasiassa auringonku-
kanversoja) ja 50 prosenttia kurkkua, kaa-
lia, varsiselleriä ja esimerkiksi vihreitä män-
nynkerkkiä.

HHI suosittelee, että sairauksista parane-
vat noudattavat elävän ravinnon ruokava-
liota sataprosenttisesti kahden vuoden ajan. 
Sinä aikana vältetään hedelmien syöntiä. 
Hedelmiä tulisi välttää etenkin syöpää sai-
rastaneiden. Kahden vuoden kuluttua elä-
vän ravinnon osuutta voi vähentää 80 pro-
senttiin. Anna Maria Clementin mukaan 
loppu 20 prosenttia ruoasta voi olla kuu-
mennettua kasvisruokaa.

Kaikki juhlaviikonlopun kolme luentoa 
videoitiin. ERY:ssä on syksyllä myynnis-
sä DVD, joka sisältää Brian ja Anna Ma-
ria Clementin englanninkieliset luennot ja 
Joonas Kirsin tulkkauksen suomeksi.

Kaija Shurupov

Sunnuntain piristyksenä nautittiin Green 
MJK:n tarjoamaa verso-kurkku-selleri-viherme-
hua. Mehumestareina Mili Hiiri ja Eero Teräs..

G
eo

rg
i S

hu
ru

po
v

G
eo

rg
i S

hu
ru

po
v

<



1�

”

Vihermehuinnostus riehuu Lahdessa

Mikään ei ole sattumaa”, on hyvän ys-
täväni Ollin mielilauseita. Hän oli 

parantumattoman syövän vuoksi kanta-
solusiirrossa sairaalassa. Eristetyssä huo-
neessa ei ollut kuin sairaanhoitaja ja tele-
visio. Pitkästyneenä Olli alkoi seurata oh-
jelmaa Taistelu syöpää vastaan. Siinä kuole-
massa oleva syöpäsairas alkoi juoda viher-
mehua tohtori Richard Beliveaun ohjeiden 
mukaan ja parantui.

Olli pääsi kotiin tosi heikossa kunnos-
sa. Lääkärit olivat sanoneet, että hänel-
lä olisi elinaikaa korkeintaan kolme vuotta, 
ja siitäkin oli kulunut jo yli kaksi. Kuole-
maa odotellessa Olli muisti ohjelman, jota 
ei kuulemma näytetty hänelle sattumalta.      
– Hänethän oli sidottu kiinni letkuilla ja 
televisio oli ollut auki silmien edessä.

”Lääkärit eivät pysty minua pelastamaan 
ja heidän tarjoamansa lääkkeet pahenta-
vat vain lyhyttä loppuelämääni, joten jos-
pa otan vastuun elämästäni”, Olli ajatteli 
ja alkoi puristaa vihermehua tamperelaisen 
Prisman versoista ja yrteistä. Samalla hän 
lopetti kaikkien lääkkeiden ottamisen ei-
kä suostunut uuteen kantasolusiirtoon, jota 
lääkärit ehdottivat. 

Olli juo edelleen vihermehua Tampereel-
la. Samalla hän on ruokailussakin siirtynyt 
melkein kokonaan raakaravinnolle. Ollin 
kuolema on viivästynyt jo useilla vuosilla.

vihermehukokeilu vei mukanaan
Täällä Lahdessa, Ollin kokemuksista roh-
kaistuneena, aloimme kokeilla vihermehun 
juomista aamuisin. Vaimon yöunet vähe-
nivät yhdeksästä tunnista viiteen ja energi-
syys lisääntyi. 

Minulle kävi niin, että en enää syönyt 
päivällä mitään. Ehkä vihermehu antoi niin 

paljon oikeita ravinteita, etten tarvinnut 
ruokaa ennen iltaa. 

Prisman vihannesosaston vastaavaa oli 
kuitenkin vaikea saada oppimaan tavoil-
lemme: kaikki ei ollut luomua, vehnä-
noraat olivat monesti homeessa ja herneen-
versojen laatu heikkeni. 

Tässä vaiheessa vihermehuhaltijat puut-
tuivat peliin: tutustuimme kasvihuonevil-
jelijäperheeseen, jossa oli meneillään suku-
polvenvaihdos. Husulan tilan nuori Erika 
siirtyi luomul-
le ja alkoi vil-
jellä myöskin 
meidän toi-
vomustemme 
mukaan: sa-
laatin ja her-
neenversojen 
lisäksi aurin-
gonkukan ver-
soja ja vehnä-
norasta. Vesi-
viljelykokeilut 
ovat menossa. 
Myös viljelijät 
hurahtivat vi-
hermehuun.

Vihermehuhaltijat puuttuivat taas peliin. 
Sillä eiväthän terveet yleensä vihermehu-
ja juo, mutta eräälle kiinteistönomistajalle 
kasvoi kasvain. Tuloksia odotellessaan hän 
oli jo omasta mielestään kuolemassa. Mut-
ta Ollin sanoja lainatakseni ”Sairaudet ovat 
parhaita terveyden lähettiläitä”, sillä kaveri 
oli jo oikealla tiellä. Hän alkoi juoda viher-
mehua. Tulokset tulivat kuukauden pääs-
tä: kasvain ei ollut pahanlaatuinen. Mut-
ta kaveri oli jo koukussa vihermehuun. Nyt 
puolen vuoden päästä koko kasvain on hä-
vinnyt.

vihermehu innostaa
Kaikki nämä vihermehuhaltijoiden järjes-
tämät yhteensattumat ovat lisänneet viher-

Ystävän huikea paraneminen 
innosti Risto Ahlbergin ja sa-
massa imussa joukon lahtelaisia 
vihermehujen käyttöön.

sivulle 27
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Erika Männikkö tuo luomuvih-
reää tilalta suoraan kuluttajalle.
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Ostovalinnat vaikuttavat suoraan sii-
hen, millaista ruokaa kauppojen hyl-

lyille eniten tulee: halvalla tuotettua. Jos 
tavallisella ruoalla tarkoitetaan pääasias-
sa eläin-, tärkkelys- ja sokeripitoista syö-
tävää ja juotavaa, se on paljon halvempaa 
kuin käsittelemättömät hedelmät, kasvikset 
ja siemenet. 

Ruokamenoissa säästää se, jolla on oma 
hyötypuutarha tai mahdollisuus vuokrata 
palsta. Kunto nousee sitä hoitaessa ja luo-
mutarhan vihannekset ja juurekset tulevat 
edullisiksi. 

Sienet, puolukat ja mustikat ovat ai-
na löytäneet suomalaisten koreihin metsäs-
sä. Villivihanneksia on muutaman vuoden 
rummutettu niin, että horsmaakin aletaan 
jo vähän sydän tykyttäen tarjota ruokapöy-
dän salaattikulhossa. Villivihanneksissa on 
valtava varanto, kunhan löydämme ne suh-
teellisen puhtaat keruupaikat, joiden vieres-
sä ei ole vimmattu moottoriliikenne. 

Kevään nettikurssillani olen jankuttanut, 
että kevät ja kesä menevät ohi nopeasti, jo-
ten nyt on aika kerätä kaikkea tuttua ja tur-
vallista: nokkosta, maitohorsmaa, voikuk-
kaa, poimulehteä, vuohenputkea, kuusen-
kerkkiä ja myöhemmin kesällä lisäksi mui-
ta kasveja. 

Osa kerätään tuoreena mehulinkoon 
muiden kasvisten kanssa, tehosekoittimeen 
marja-hedelmäpirtelöiden lehtivihreäksi, 
raakakeittoihin, krakkeritaikinoihin, salaa-
tinkastikkeisiin ja siemenjuustoihin. Osa 
varastoidaan pääosin kuivattamalla. Näin 
talvella on itse poimittua lehti- ja kukka-
murskaa arvokkaana lähiravintolisänä. 

On kivempi ottaa itse kerättyjä ja kuivat-
tuja lehtiä ja siemeniä omasta purkista kuin 

lisätä pirtelöihin superfood-pussiruokaa. 
Molempia toki voi käyttää. Vihreän liialli-
sesta saamisesta ei ole pelkoa, joten viher-
pussijauheetkin ovat paikallaan.

Säästä satoja euroja
Villivihanneksia keräämällä syntyvä rahan-
säästö ei ole pieni, vaikka vihersalaatilla ei 
vatsaansa voikaan täyttää. Jos syöt päiväs-
sä noin kaksi pientä ruukullista vihersalaat-
tia, maksat kahdesta ruukullisesta ehkä kol-
me euroa. Kolme euroa päivässä tekee 90 
euroa kuukaudessa. Laiduntamalla touko-
kuusta elokuuhun tuon rahan edestä säästät 
jo 360 euroa.

Säästät reippasti enemmän, jos syöt il-
maista vihersalaattia enemmän kuin kau-
pan salaattia. Myös itse kerätyn ja heti syö-
dyn villivihanneksen ravintoarvo on kor-
keampi kuin kaupan salaatin, koska villivi-
hannes on itse valinnut otollisen kasvualus-
tansa. Siksi se hakkaa myös luomuna tuote-
tun ja jalostetun tammenlehväsalaatin.

Säästät lisää, kun keräät koko vuoden 
teetarpeesi. Luonnonkasvien tunnistamises-
ta, keräämisestä, varastoinnista ja käytöstä 
on runsaasti kirjallisuutta. 

löydä pihlaja ja aronia
Pihlajan- ja aronian marjoja kerää nopeasti 
ämpärin täyteen. Ne ovat tiivis ravinnelisä. 
Pihlajan tuntevat kaikki. Aronia on pensas, 
jota näkee paljon puistoissa ja puutarhoissa, 
koska sille tulee hieno ruska. Marjat ovat 
isoja, mustia ja kiiltäviä ja kasvavat isoissa 
tertuissa kuten pihlajanmarjatkin. 

Aroniasta löytyy nykyään jo paljon tut-
kittua tietoa. Se on huippuruokaa. Aronia 
sisältää paljon mineraaleja sekä beetakaro-
teenia, B1-, B2-, B6-vitamiineja, C-, E- ja 
K-vitamiinia. Siinä on paljon antioksidant-
teja. Marjalla on hoidettu lukuisia sairauk-
sia. Aronia laskee verenpainettakin. 

Säästä ruokamenoissa: lähde keruulle
Nyt on otollinen aika säästää ruoka-
menoissa. Suuressa osassa maata on 
peräti puoli vuotta aikaa kerätä ilmais-
ta ja arvokasta ruokaa luonnosta. 

sivulle 27
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Olen kokenut, että 
olen saanut elä-

mäni takaisin, kun olen siirtynyt raakara-
vintoon. Olen virkeä ja energinen. Vaihde-
vuosioireet ovat kadonneet ja kuukautiset 
palanneet. Hiukseni ovat taas vahvat ja hy-
vinvoivat. Ihoni on alkanut kirkastua. Vat-
sani toimii hyvin enkä tarvitse enää näräs-
tyslääkkeitä tai maitohappobakteerilisiä. 
Minusta on tullut aamuvirkku, kun aina 
ennen olin aamuntorkku. Jaksan liikkua ja 
työt maistuvat. Minulla on nykyään töissä 
seisomapöytä eli ei tarvitse tehdä enää ko-
kopäiväistä istumatyötä! 

Mieli on rauhoittunut ja tasapainottu-
nut. Olen myös ilokseni huomannut, että 
muistini toimii paljon kirkkaammin kuin 
ennen. Makean mieliteot ovat kadonneet, 
mutta syön toisinaan hieman suklaata. Nu-
kun hyvin. 

Jos palaan perinteiseen ruokavalioon päi-
väksikin, palaavat närästys ja vatsanväänteet 
ja yöstä tulee levoton. Onneksi paluu raa-
karavintoon auttaa nopeasti. Voin nyt olla 
ihan oma itseni, terveenä ja energisenä.

vaihdevuosivaivat veivät    
muutokseen
Kasvisruokailu oli aina ollut minulle tärke-
ää, vaikka nuorempana olinkin pääosin se-
karuokailija. Vuosien kasvisruokailun jäl-
keen näin vaihdevuosien kynnyksellä, to-
tesin, että syön silti epäterveellisesti ja olo-
ni on yleensä vetämätön. Kaikenlaisia oi-
reita alkoi kasaantua. Vatsa oli lähes aina 
turvoksissa ja kipeä, paino nousi vääjäämät-
tä, närästys vaivasi, paksut hiukseni ohe-
nivat ja iho himmeni. Kaiken kukkurak-

si kuumat aallot alkoivat vaivata. Kaikki tä-
mä vaikutti kovin epäreilulta, olinhan sen-
tään kasvissyöjä.

Ensimmäisellä Kiinan työmatkallani kol-
me vuotta sitten koin ahaa-elämyksen. Söin 
siellä gluteenitonta ja kevyesti kypsennettyä 
kasvisruokaa ja paljon tuoreita hedelmiä. 
Join kiinalaista vihreää teetä, jota kiinalaiset 
työkaverini kiikuttivat minulle pussikau-
palla "erityisen hienolta teefarmilta", josta 
he itsekin teensä ostivat. Kaikki vatsavaiva-
ni katosivat, laihduin kiloja, olin virkeä ja 
voin hyvin. Tajusin, että todellisella ruoka-
valionmuutoksella saisin energiani takaisin 
ja saattaisin taas voida hyvin.

Sittemmin Rovaniemen kansalaisopis-
tossa oli tarjolla Mea Salon raakaravinnon 
kurssi. Se tuntui kovin kutsuvalta ja osallis-
tuin siihen. Yhden viikonlopun aikana sain 
hyvät eväät raakaravinnon perusteisiin ja 
innostuin! Parasta oli elinvoimainen tunne, 
mikä seurasi raakaravinnon syömisen jäl-
keen. Siitä lähtien joka-aamuiset raa'at pir-
telöt ovat olleet osa ruokavaliotani.

Halusin edetä rauhallisesti ja testail-
len. Vuoden ajan raakaruokaani olivat pää-
osin isot aamupirtelöt (hedelmiä, salaatteja, 
pähkinöitä, siemeniä, superfoodeja kuten 
chlorellaa ja macaa), joista osan söin töis-
sä lounaalla loppuun. Vatsani alkoi toimia 
loistavasti, mikä oli kerta kaikkiaan ihanaa! 
Laihduin hieman, ja koko työpäivän ajan 
olin virkeä. 

Söin kuitenkin iltaisin "perinteisesti" ja 
ruokavaliooni kuului viljatuotteita, maito-
tuotteita, kuumennettuja ruokia, leivonnai-
sia, makeisia ja kahvia. Aamuisin heräämi-
nen oli hidasta ja raskasta. Paino alkoi taas 

Minun tarinani
SAin 
EläMäni 
tAkAiSin

Arja Hemmin, 48, vaihdevuodet 
katosivat, vatsa alkoi vihdoin 
toimia loistavasti, aamu-unisuus 
katosi, muisti parani ja paljon 
muuta hyvää tapahtui raaka-
ravinnon ansiosta.
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Minun tarinani
hieman nousta ja kuumat aallot vahvistui-
vat. Löysin tammikuussa Mean nettikurs-
sille, kun olin vihdoinkin päättänyt remon-
toida iltojenkin ateriat kuntoon.

vaihdevuodet siirtyivät,         
vatsarasvat sulivat
Ennen raakaravinnon lisäämistä minulla oli 
ollut vaihdevuosioireita kaksi vuotta. Kuu-
kautisista oli tullut epäsäännölliset (väli 4-6 
kuukautta). Vääjäämätön painonnousu oli 
alkanut, jolloin rasva kertyi erityisesti vat-
san alueelle patjaksi, kun ennen ei meikä-
läiselle kertynyt rasvaa vatsan alueelle ollen-
kaan. Sen lisäksi oli kiusallisia kuumia aal-
toja. Vuoden verran söin raakana aamupir-
telön ja monesti myös lounaan ja käytin 
myös maca-jauhetta. Jätin kahvin juonnin 
kokonaan. En käyttänyt enkä käytä mitään 
luontaistuotepillereitä oireisiin.

Vuoden vaihteessa lisäsin raakaravin-
non määrää ja sen jälkeen tilanne muut-
tui. Tammikuussa kuumat aallot katosivat, 
vatsanseutu alkoi ”sulaa”. Kuukautiset pa-
lasivat ja ovat nyt tulleet tasaisesti kuukau-
sittain. Käytin keväällä macaa vain muuta-
mia viikkoja, joten pelkästään se ei ole voi-
nut minulla vaikuttaa asiaan. Epäilen, että 
macasta saa vieroitusoireita, kun sen käytön 
lopettaa. Ainakin minulla muutamia päiviä 
särki päätä. Ihan mahtavaa, että nyt ei tar-
vitse vaihdevuosioireista kärsiä! 

Syön nyt pääosin raakaravintoa. Välil-
lä syön kypsennettyä kasvisruokaa, mutta 
elinvoimaisin olo minulle tulee raakaravin-
nosta. En ole enää aamu-uninen, paitsi jos 
satun syömään illalla perinteisesti. Muutos 
tähän tilanteeseen on siis käytännössä kes-
tänyt kolmisen vuotta. Olen opetellut ruo-
kavaliooni yhden rutiinin kerrallaan. En 
juo enää kahvia. Vihreää teetäkin juon vain 
kerran päivässä (mutta en pussiteetä, enkä 
makusekoituksia). 

Kahvia saatoin aiemmin juoda päiväs-
sä kahdesta viiteen kupillista. Kun lope-
tin kahvinjuonnin, päätä särki monta päi-

vää, ja monta viikkoa kaipasin kahvia, kun 
vain haistoinkin sen tuoksun. Pääsääntöi-
sesti olin juonut kahvia virkistyäkseni. Nyt 
kun syön raakaravintoa, en väsy enkä kai-
paa kahvia virkistymiseen. Töissä juon ny-
kyään kahvitauoilla mukillisen kuumaa vet-
tä: menee ihan täydestä.

Sitkeästi pois vanhoista tavoista
Suurimpana haasteena olen kokenut vuosi-
kymmenien aikana opitut perinteiset tavat, 
joista on täytynyt oppia pois. Olen avoin 
uusille asioille, mutta pysyvät tapojen muu-
tokset ovat hitaita. Pitkäjänteinen täytyy 
olla ja aloittaa aina vaan uudelleen ja ede-
tä määrätietoisesti, vaikka välillä tulee pa-
lattua vanhoihin tapoihin. Onneksi raaka-
ravinnon tuoma elinvoimainen olo on pa-
ras kannustus!

Yksi ystäväni ja tyttäreni ovat kiinnostu-
neita raakaravinnosta ja heidän kanssaan 
voin jakaa raakaravinnosta saamiamme ko-
kemuksia. Olen hankkinut paljon raakara-
vinnon kirjoja, pääosin amerikkalaisia, ja 
löytänyt niistä kivoja ruokaohjeita. Mean 
nettikurssit ovat olleet mukavia, koska niis-
sä on saanut jakaa kokemuksia ja olen löy-
tänyt samanhenkisiä ihmisiä. Raakaravin-
non ruoat ovat maukkaita ja värikkäitä, jo-
ten niitä on ilo syödä.

Perheeseeni kuuluu kolme lasta ja mies. 
Tyttäreni ovat jo muuttaneet kotoa, joten 
meillä on nykyään miesvalta... Mieheni ja 
poikani ovat ennakkoluulottomasti syöneet 
kaikkea, mitä olen tehnyt, mutta nauttivat 
mielellään vielä perinteisiä ruokia. Uskon, 
että se johtuu siitä, että teen vielä liian pie-
niä annoksia. 

Meillä on muutama raakaravinnon hit-
ti: kesäkurpitsa-tagliatelle basilikapestolla, 
oliiveilla ja kevyellä salaatilla, kesäkurpista-
lasagne, hapatuskurkut, hapankaali, iso sa-
laatti kurkumakastikkeella sekä herkkupuo-
lella piparkakun makuiset pähkinäpallerot 
tai lakritsanmakuiset pallerot.

Arja Hemmi

<
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Osallistuin huhtikuussa maailmanlaa-
juiseen mehupaastotapahtumaan. 

Meitä oli 26 000 osallistujaa ympäri maa-
ilmaa. Paastoviikon vetäjänä oli mehute-
rapeutti Jason Vale Englannista. Jason Va-
le on aktiivinen Internetin käyttäjä. Inter-
netissä hän piti myös tämän viikonpituisen 
ohjatun mehupaaston.

Me paastoajat saimme joka päivä sähkö-
postia Ja-
son Valel-
ta ja linkin 
20 minuu-
tin pitui-
seen esitte-
lyvideoon, 
jossa ker-
rottiin päivän mehuista ja niiden valmis-
tuksesta. Paastotapahtumaan osallistui ih-
misiä Euroopasta, Aasiasta ja Australias-
ta, joten aikaerojen vuoksi mehuja ei päästy 
juomaan samanaikaisesti. Mukana paasto-
amassa oli erityisen paljon laihduttajia.

Jason Valen elämä on muuttunut täysin 
mehujen ansiosta. Ennen elämäntapamuu-
tosta Jason Vale poltti 40–60 savuketta päi-
vässä, söi roskaruokaa ja oli ylipainoinen. 
Hänellä oli vakava astma, johon hänen piti 
ottaa 10–16 astmasuihketta päivässä. Ihot-
tuma, lievä akne, paha heinänuha ja erit-
täin vaikea psoriasis vaivasivat häntä. Yli-
paino johti energiatason laskuun lattiatason 
alapuolelle, kuten hän itse sanoo.

Tutustuminen elävän ravinnon kehittä-
jän Ann Wigmoren oppeihin ja mehus-
tukseen muutti Jason Valen elämän. Hän 
ei enää polta, käytä alkoholia tai syö ros-
karuokaa. Ylipaino, astma, ihottuma ja ak-
ne ovat hävinneet. Psoriasis on hävinnyt 90 
prosenttisesti. Hän on nykyisin onnellinen 

ja tyytyväinen voidessaan auttaa samankal-
taisessa tilanteessa olevia ihmisiä.

Jason Vale esittelee Juice The World -oh-
jelmassaan mehustuksen maailmaa, eli sitä 
miten herkullisia vastapuristetut hedelmä- 
ja vihannesmehut ovat ja miten ne edis-
tävät terveyttä ja hyvinvointia. Itse tehdyt 
tuoremehut ravitsevat kehon jokaista solua, 
ehkäisevät sairauksia, puhdistavat kehoa ai-
neenvaihduntajätteistä ja sisältävät paljon 
vitamiineja, mineraaleja, fytokemikaaleja, 
antioksidantteja, polyfenoleja, entsyymejä 
ja hormoneja.

Mehuissa on todella elämän voimaa. 
Tuore vastapuristettu mehu kerran tai kaksi 
päivässä täydennettynä kuntoa kohottavalla 
liikunnalla parantaa sekä fyysistä että hen-

kistä hy-
vinvoin-
tia.

Luon-
nollinen 
mehute-
rapia ei 
ole mi-

kään uusi asia. Luonnollinen vihannesten 
ja hedelmien käyttö sairauksien hoidossa 
on ollut käytössä tuhansia vuosia. Vasta vii-
me vuosina vihannesten ja hedelmien käyt-
tö on tullut helpommaksi uusien ruoanval-
mistuslaitteiden ansioista. Kaikki Jason Va-
len mehut mehustetaan mehulingolla.

Kaikista hedelmien ja vihannesten sisäl-
tämistä ravintoaineista 95 prosenttia on 
niiden nesteessä eli niistä puristetussa me-
hussa. 

Me yksinkertaisesti tarvitsemme eläviä 
vihanneksia ja hedelmiä ja niistä tehtyjä 
mehuja ollaksemme terveitä ja hyvinvoivia. 
Ann Wigmoren oppien mukaan vakavasti 
sairaiden tulee kuitenkin välttää sokeria, ja 
siis myös hedelmiä ja niistä tehtyjä mehuja.

vehnänoras
Jo ennen Ann Wigmorea 1800-luvulla 
sveitsiläinen lääkäri Bircher-Berner käyt-
ti vihermehuja hoitoihin. Tiedetään, että 
jo 1600-luvulla lehtivihreää käytettiin eri-

Irma Tolonen osallistui mehu-
paastoon Internetin kautta. 
Paastoviikon veti mehutera-
peutti Jason Vale, joka on 
parantanut itsensä mehuilla.

Mehupaastolla 

maailmanlaajuisesti
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Reseptit

Jason Valen mehutietoa ja -ohjeita 
– koonnut Irma Tolonen

1. Aamun aloitusmehu
2 omenaa (Golden Delicious)
1/3 sitruunaa (kuorineen, jos sitä ei ole 
pintakäsitelty)

2. Aamun aloitusmehu
jota Jason Vale erityisesti suosittelee

3 omenaa
noin 5 cm pala tuoretta inkivääriä

3. Turvotusta vähentävä mehu
2 porkkanaa
2 omenaa 
1 rkl sitruunamehua
1 cl tuoretta inkivääriä

4. Supermehu fyysisiin harjoituksiin
Supermehua tulee nauttia puoli tuntia 
ennen treenejä ja ensimmäisen tunnin 
aikana treenien jälkeen. Mehu auttaa 
kipuihin ja pakotukseen, jotka yleensä 
yhdistetään fyysisiin harjoituksiin.

1/4 pientä kurkkua
1 sellerin varsi
2 omenaa

5. Pätevä yleismehu
joka auttaa moniin vaivoihin. Omena päi-
vässä pitää lääkärin loitolla, mutta tohtori 
Mehu päivässä pitää lääkärin poissa 
lopullisesti! 

pieni viipale isoa porkkanaa
2 omenaa (Golden Delicious tai Royal 
Gala ovat parhaita)
1/2 sellerin vartta
1 pieni punajuuri kokonaisena
puolikas pientä viipaletta pintakäsittele-
mätöntä sitruunaa 
puolikas viipale inkivääriä

laisten sai-
rauksien 
hoidossa.

Ann 
Wigoren 
kehittä-
mä vehnä-
norasme-
hu on pa-
ras lehti-

vihreän lähde. Se sisältää 80 eri entsyymiä. 
Terveelle ihmiselle riittää 30 gramman päi-
väannos tuoretta vehnänorasmehua. Vehnä-
norasmehu juodaan tyhjään vatsaan. Se on 
piristävä, joten se kuuluu aamuun. 

Kokemuksesta voin kertoa, että vehnä-
norasjauheella ei ole samanlaista piristävää 
vaikutusta. Piristyksen mittaan yöuneni pi-
tuudella. Jos vehnänorasmehu korvataan 
muulla vihreällä, sitä tarvitaan kilon annos, 
sanoo Jason Vale.

Jos mehujen juomisen yhteydessä tulee 
päänsärkyä, on se kehon luonnollinen re-
aktio aineenvaihduntajätteiden poistumi-
seen kehosta.

vastapuristettujen mehujen  
säilyttäminen
Mehuja voi säilyttää muutaman tunnin 
täyteen pakatussa pullossa mahdollisimman 
viileässä. Sitruunan tai limen mehu paran-
taa puristetun mehun säilyvyyttä.

Jason Vale lisää mehuresepteihinsä usein 
jääkuutioita, jotka on seuraavista ohjeista 
jätetty pois. Jos mehua ei nauti heti, vaan 
ottaa sen mukaan vaikka työpaikalle, pitä-
vät jääkuutiot sen kylmänä ja lisäävät me-
hun säilyvyyttä. 

Jason Vale on avannut Portugalissa ter-
veyskeitaan nimeltä Juicy Oasis Health Ret-
reat & Spa. Se ei ole hotelli vaan erityinen 
majapaikka, jossa voi pitää viikon mehu-
kuureja terveyden palauttamiseksi, kunnon 
kohottamiseksi ja mielen virkistykseksi. Li-
sätietoja mehuohjelmasta ja terveyskeitaasta 
voit googlata Jason Valen nimellä.

Irma Tolonen
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Reseptit

Kesäisen raikkaita sokerittomia reseptejä
- koonnut Helena Hietanen

Vihreä minttu-lime-inkivääri drinksu
kookosvettä tai vettä n. 500 ml (kookos-
vesi tekee juomasta makeampaa)
1-2 limeä kuorittuna
peukalonpään pituinen palanen tuoretta 
inkivääriä kuorittuna
kourallinen mintunlehtiä
steviaa muutama tippa tai ½-1 tl makeu-
tukseen

Sekoita ainekset hyvin tehosekoittimessa 
ja siivilöi kuitu pois. Tarjoile laseista jää-
palojen kera. Koristele lime-viipaleella.

Helena Hietanen

Vehnänorasta ja limeä drinksuna
Leikkaa tuppo vehnänorasta silpuksi ja 
laita silppu tehosekoittimeen.
Lisää vettä ja pieni pala inkivääriä.

Sekoita hyvin ja siivilöi lopuksi kuitu pois.
Lisää puristettu limenmehu ja makeuta 
stevialla.

Helena Hietanen 

6. Tämä hämmästyttävä mehu
 sisältää sinkkiä. Tuoreen inkiväärin ja 
limen tuoksu herättää sinut ihan varmasti 
aamulla uuteen päivään. 

1/2 kurkku
1 sellerin varsi
2,5 dl pinaattia 
6 vihreää omenaa
1/4 kuorittua lime-hedelmää 
2-3 cm pätkä tuoretta inkivääriä

7. Päärynämehu 
on ihanan paksua ja luontaisesti makeaa. 
Se hyväilee makuaistejasi.

2 kovaa päärynää
1/4 tuoretta ananasta
1 cm pala tuoretta inkivääriä

Linkoa ensin inkivääri ja päärynät ja 
viimeiseksi ananas, sillä sen kuitu jää me-
hulinkoon. Pese mehulinko välittömästi.

8. Beetakaroteeneja 
on paljon tässä mehussa. Ne tuhoavat 
vapaita radikaaleja, jotka voivat aiheuttaa 
monenlaisia sairauksia kehossa.

2 omenaa
1/2 punaista paprikaa
1/2 keltaista paprikaa
1 pieni punajuuri
1/2 sitruunan mehu

9. Vaihtoehto salaattilautaselle. 
Tomaatissa on paljon lykopeenia, joka 
ehkäisee sydänsairauksia ja syöpää.

1 sellerinvarsi
2 tomaattia
1/4 kurkku
kourallinen salaatinlehtiä
2 porkkanaa 
1 omena 

H
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a 
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10. Foolihappoa ja antioksidantteja
sisältävä mehu, joka on erinomainen im-
muunipuolustukselle taistelussa vapaita 
happiradikaaleja vastaan.

omenia
kourallinen mustikoita
kourallinen vadelmia
kourallinen mansikoita
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Reseptit

Suklainen tai vaniljainen mantelijäätelö
Mantelimaito
n. 3 dl manteleita, yön yli liotettuja, hyvin 
huuhdeltuja
500 ml kookosvettä

Hienonna mantelit kookosvedessä 
tehosekoittimessa. Lypsä maito verkko-
pussin läpi astiaan. (Kuivan jätteen voit 
käyttää vaikka kräkkereihin). Kookosvesi 
tekee mantelimaidosta makeampaa kuin 
tavallinen vesi.

½ avokado
1-2 rkl liotettuja chiansiemeniä
½-1 dl riisinlesejauhetta (tocotrinols)
1 rkl lesitiiniä
aitoa vaniljaa jauheena
1 rkl kookosöljyä
suklaan- tai vaniljanmakuista steviaa
ripaus hyvälaatuista suolaa, ei välttämä-
tön
carobjauhetta ja/tai raakakaakaojauhetta

Kaada mantelimaito takaisin tehosekoitti-
meen ja lisää täyteaineet. Käytä makeu-
tukseen steviaa suklaanmakuisena tai va-
niljaisena riippuen, mitä jäätelöä teet ja 
carobjauhetta ja/tai raakakaakaojauhetta 
antamaan suklaisuutta. Vaniljan makui-
sesta jäätelöstä nämä jätetään pois. 
   Sekoita ainekset hyvin tehosekoittimes-
sa paksuhkoksi, mutta juoksevaksi pirte-
löksi, jonka voi kaataa jäätelökoneeseen 
valmistumaan n. 40 minuutiksi.
   Jäätelön voi myös vatkata hyvin, laittaa 
astiassa pakastimeen ja sekoittaa noin 
½ tunnin välein, kunnes seos on sopivan 
paksuuntunutta.
   Koristele tuoreella mintulla ja vaikka 
raakasuklaakastikkeella, joka jäätyy kyl-
män jätskin pintaan.

Helppo raakasuklaakastike jätskille
n. 2 rkl kaakaovoita
n. 2 rkl kookosöljyä
n. 2 rkl carobjauhetta tai raakakaakaota
steviaa makeutukseen.

Sekoita aineet vesihauteessa kuumen-
taen. Kauho lusikalla sekoittaen jätski-
annoksen päälle ja lisää mintun lehti 
koristeeksi.

Helena Hietanen

Kiinnostaako matka Hippocrates 
Health Instituuttiin Floridaan? 

Haluatko neuvoja ja yksityiskohtaista 
tietoa majoitusvaihtoehdoista,       

Life Transformation -ohjelmasta ja 
hinnoista? Varatessasi matkan avullani 

voit saada etuna lahjakortin 
(riippuen ajankohdasta).

Ota yhteyttä: Helena Hietanen
Hippocrates Health instituutin 

edustaja Suomessa 
(Professional Referral Agent for 
Hippocrates Health Institute 

in Finland)
 Ryhmä- ja yksityismatkat sekä niihin 

liityvä neuvonta, kurssit ja luennot
helena.hietanen@saunalahti.fi

p. +358 (0)50 5366 184
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Reseptit

Arja Hemmin 
lähettämä ohje on 
peräisin Mimi Kirkiltä, 
joka taannoin valittiin 
seksikkäimmäksi yli 
50-vuotiaaksi veg-
aaniksi, kun Mimi oli 
70-vuotias. 

Säilykekurkut
3-4 tuoretta avomaan kurkkua 
1,5 dl raakaravinnon omenaviinietikkaa 
(tavallinen käy myös)
1 tl meri- tai himalajansuolaa 
puhdasta vettä
tilliä
4 valkosipulin kynttä kuorittuna ja puol-
itettuna
1 chilipaprika (poista siemenet ja paloit-
tele)

Mausteet:
½ tl mustapippuria
1 tl kokonaisia neilikoita
ripaus cayennepippuria
½ tl kuminaa
pari laakerinlehteä
timjaminoksa

Pese kurkut hyvin ja viipaloi mieleiseesi 
muotoon. Lado lasipurkkiin vuorotellen 
tillit, valkosipulit, mausteet, chilipaprika 
ja kurkut.
   Sekoita suola etikkaan ja kaada etikka 
sen jälkeen lasipurkkiin kurkkujen päälle. 
Lisää purkkiin vettä niin, että kurkut peit-
tyvät. Sulje purkki ja kääntele sitä. Siirrä 
purkki kylmään ja kääntele silloin tällöin. 
   Kurkkuja voi syödä jo seuraavana 
päivänä, mutta maku on kohdallaan kah-
den päivän kuluttua. 

Sokerittomat tryffelipallot
700 ml (3 cups) huuhdeltuja, liotettuja ja 
kuivattuja saksanpähkinöitä
10 ml (2 tsp) carobjauhetta (tai raakakaa-
kaota jauheena)
5 ml (1 tsp) juoksevaa vaniljaa (alkoholi-
ton)
5 ml (1 tsp) vettä 
1,25 ml (¼ tsp) steviaa tai lisäten maun 
mukaan

Sekoita ainekset monitoimikoneessa hie-
nojakoiseksi massaksi, jota voi muotoilla 
palloiksi: Kieritä pallot carobjauheessa tai 
kookoshiutaleissa tms. 
   Taikina sopii myös kakun tai makean 
piiraan pohjaksi, jonka voi kuorruttaa ja 
koristella haluamallaan tavalla.

Raw Chef Renate Wallner
(Hippocrates Health Instituutin toinen 

pääkokki)

Sokeriton marenkikuorrutus 
120 ml (½ cup) vegaanigelatiinia, jonka 
valmistat liottamalla 5 ml (1 tsp) Agar-
agar-jauhetta lämpimään veteen
180 ml (¾ cup) kookosmaitoa tai pähki-
nämaitoa (myös mantelimaito käy)
120 ml (½ cup) liotettuja macadamiapäh-
kinöitä
5 ml (1 tsp) sitruunanmehua ja saman 
verran vaniljaa 
lisää makeutukseksi maistellen steviaa 
nesteenä tai jauheena

Sekoita ainekset tasaiseksi, kiinteäksi 
massaksi tehosekoittimessa. Säilytä 
jääkaapissa ja kuorruta piiras juuri ennen 
tarjoilua. Päälle voi raastaa limen kuorta 
koristeeksi.

Raw Chef Renate Wallner
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Yhdistys tiedottaa 
raakaa meininkiä – Herkutel-
laan elävällä raakaravinnolla
Yhdistyksen oma 
reseptikirja julkis-
tettiin Clement-ta-
pahtumassa kesä-
kuun alussa. Nel-
jäs uudistettu pai-
nos pitää nyt si-
sällään myös uu-
dempia jäsenten ja 
suosittuja Ravin-
tolapäivän Raaka 
baari -reseptejä. 

Reseptikirjan 
pohjana on edelleen reseptivihkonen, jonka 
Raili Virtanen kokosi vuosina 1989–1997 
jäsenlehdissä julkaistuista ruokaohjeista. 

Raili Virkki (ent. Virtanen) oli myös läs-
nä julkistamistilaisuudessa, jolloin hän ker-
toi, että oli aikoinaan kokeillut jokaisen re-
septivihkoseen sisällyttämänsä reseptin. 

Tilaa oma reseptikirjasi ERY:n toimistos-
ta ery@elavaravinto.fi jäsenhintaan 15 eu-
roa. Raakaa meininkiä on myös oiva kesän 
mökki- ja sukulaisvierailujen tuliaislahja, 
josta on iloa ja hyötyä pitkäksi aikaa!

Omia hyväksi havaittuja reseptejä voi 
myös edelleen lähettää jäsenlehdessä julkai-
sua varten. 

Uusi kirja elävästä ravinnosta  
ilmestyy syksyllä
Raakaravintovalmentaja Mea Salon kir-
jat Hellaton kokki sekä Hellattoman kokin 
raaka namikirja saavat syksyllä seurakseen 
opuksen Hellattoman kokin elävä ravinto. 

Odotettu uusi kirja elävästä ravinnosta il-
mestyy syys-lokakuussa. Kirjasta enemmän 
lehden seuraavassa numerossa.

Uusi villivihannesopas 
Suositun hortoilu.fi-sivuston ylläpitäjät Rai-
ja ja Jouko Kivimetsä ovat kirjoittaneet 

kirjan Hulluna hortaan. Kirja opettaa hor-
toilun salat ja antaa villivihannesten tunnis-
tus-, keräys- ja säilömisvinkit. 

Se sisältää myös ruokaohjeita niin se-
kasyöjille kuin raakailijoillekin arkiruoan 
rikastamiseen. 

Kirja on jatkoa Raija Kivimetsän vuonna 
2005 julkaistulle Villiinny villivihanneksiin 
-kirjalle ja edistää 2010-luvun tärkeää villi-
vihannesruokatrendiä. 

Kirjan voi tilata ERY:n toimistosta    
ery@elavaravinto.fi jäsenhintaan.

toimintaa ja talkootyötä tarjolla
Elina Björkqvist ei enää työskentele ERY:n 
toimistossa. ERY panostaa vapaaehtoistyö-
hön. Yhdistyksessä on tarjolla erilaisia ta-
poja osallistua toimintaan joko pitkäkes-
toisesti tai silloin tällöin. Kysy lisätietoja 
ja ilmoittaudu mukaan ERY:n toimintaan 
ery@elavaravinto.fi tai p. 050 501 0505. 

tampereen ja turun jäsenet!
Sekä Tampereen että Turun seuduilla vi-
ritellään jäsentoimintaa. Laittakaa viestiä, 
millaista toimintaa haluaisitte ja kaipaisit-
te ja miten yhdistys voisi siinä teitä tukea. 
Molemmilla paikkakunnilla on mahdolli-
nen yhdyshenkilö, joka olisi halukas vetä-
mään aktiivista toimintaa. 

Jättäkää myös yhteystietonne, jos ha-
luatte, että teihin päin ollaan yhteydessä    
ery@elavaravinto.fi.

versopiiriä suunnitellaan ErY:n  
toimistoon
Useat pääkaupunkiseudun jäsenet ovat ha-
lukkaita hankkimaan versoja suoraan tuot-
tajalta, ja tuottajakin on valmiina. ERY:n 
toimisto voisi toimia paikkana, johon lehti-
vihreät tuodaan ja josta ne haetaan. 

Nyt tarvitaan vain innokas henkilö tai 
pari organisoimaan toimintaa. Anna muu-
tama tunti viikosta aikaasi, jotta versopiiri 
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saadaan pyörimään nopeasti. Ota yhteyttä 
toimistoon ery@elavaravinto.fi.

raakabrunsseja Helsingissä 
heinä-elokuussa
Kevään suositut raakabrunssit johan & ny-
ström -kahvilassa Helsingin Katajanokal-
la (Kanavaranta 7) ovat saaneet jatkoa lä-
pi kesän. Brunsseja on tarjolla sunnuntai-
sin 21. ja 28. heinäkuuta sekä 18. ja 25. 
elokuuta. Menu vaihtelee, hinta 30 eu-
roa. Varauksen voi tehdä vain sähköpostitse                    
pasi.k@johanochnystrom.fi.

raakana-näyttely Hotelli- ja ravin-
tolamuseossa syys-lokakuussa
Elävän ravinnon yhdistys toteuttaa yhteis-
työssä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa 
Raakana-nimisen vitriininäyttelyn elävästä 
raakaravinnosta. 

ERY:n 30-vuotisjuhlavuoden kunniak-
si pystytettävä näyttely on avoinna 3. syys-
kuuta - 3. marraskuuta 2013 tiistaista sun-
nuntaihin kello 10-18 museon tiloissa Hel-
singin Kaapelitehtaalla

Jos sinulla on jotain merkittävää esineis-
töä tai aineistoa elävän ravinnon tai yhdis-
tyksen alkutaipaleilta tai haluat osallistua 
näyttelyn toteutukseen, ota pikaisesti yh-
teyttä Tiina Lappalainen p. 040 503 7117, 
lappalainen.tiina.m@gmail.com tai päivys-
tysaikana palvelunumeroon 050 501 0505.

raakaruokaravintola             
lappeenrannassa
Lappeenrannassa (Koulukatu 15) on toimi-
nut jo vajaan vuoden Cacao Flow -niminen 
raakaruokaravintola, josta saa elävän raa-
karavinnon ruokia ja raakasuklaaherkkuja. 
Ravintola on auki joka päivä. Tarkemmat 
tiedot osoitteesta www.cacaoflow.com.

Jos bongaat uuden raakaruokaravinto-
lan tai -kahvilan, vinkkaa siitä yhdistykselle 
ery@elavaravinto.fi.

kansalaisaloite vaihtoehto-  
hoitoja koskevasta laista
Suomen Luontaisterveyden Liitto, jonka sii-
pien suojassa ERY aloitti toimintansa 30 
vuotta sitten, alkaa heinäkuussa koota ni-
miä vaihtoehtohoitoja säätelevää lainsää-
däntöä koskevaan kansalaisaloitteeseen.

Vaihtoehtohoitoja säätelevän lain valmis-
telu on jäänyt valtion hallinnossa muiden 
hankkeiden jalkoihin. Pelkona on, että tä-
hän säädökseen kirjataan pelkkiä rajoituk-
sia, eikä luontaishoitojen asemaa tunnus-
teta. Suomi onkin ainoa Pohjoismaa, jos-
sa ei ole täydentävien hoitojen käyttäjiä ja 
hoitoja tarjoavia yrittäjiä turvaavaa lainsää-
däntöä. 

Jos haluat, että myös Suomessa on oikeus 
valita terveyttä edistävä hoito rekisteröidyl-
tä ja valvotulta yrittäjältä, niin allekirjoita 
lakialoite. Nimien kerääminen lakialoittee-
seen alkaa 18.7.2013. 

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa netis-
sä Suomen Luontaisterveyden liiton sivuilla 
www.terveysjarjesto.fi. Henkilötunnistus ta-
pahtuu pankkitunnuksia käyttämällä. Myös 
liiton yhteistyökumppanien toimipisteissä, 
muun muassa luontaistuotekaupoissa, voit 
allekirjoittaa aloitteen. Allekirjoituksia tar-
vitaan 50 000, jonka jälkeen eduskunta ot-
taa kansalaisaloitteen käsittelyyn.

Haluatko jäsenlehden              
sähköisessä muodossa?
Voit halutessasi tilata jäsenlehden sähkö-
postiosoitteeseesi kotiin kannettavan pape-
rilehden sijaan. Etuna on toimituksen no-
peus ja lehden värit! Jos haluat vaihtaa säh-
köiseen ERY-lehteen, ilmoita asiasta viestil-
lä osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. 

raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja 
Varaa jo nyt ERY:n hyvin varustetut ja 
edulliset koulutustilat käyttöösi syksyn raa-
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karavinnon ja elävän ravinnon kursseja 
varten! Varauksen voit tehdä osoitteeseen  
ery@elavaravinto.fi tai soittamalla päivys-
tysaikaan numeroon 050 501 0505.

Kaikista elävän ravinnon ja raakaravin-
non kursseista voit ilmoittaa maksutta 
ERY-lehden kurssipalstalla. Erillisestä mak-
sullisesta ilmoituksesta kouluttajat saavat 
50 % alennuksen. Ilmoita kursseista lehteä 
varten osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. 

Myös ERY:n kotisivujen kurssipalstal-
la ilmoittaminen on maksutonta. Lähetä il-
moitukset kotisivujen ylläpitäjälle osoit-
teeseen yllapito@elavaravinto.fi. Kotisivul-
le voi laittaa myös maksullisen ilmoituksen. 
Samasta osoitteesta saat tarkemmat maksul-
lista ilmoitusta koskevat tiedot. 

mehukerhoon liittyvien määrää. Asia on 
edennyt vain suusta-suuhun menetelmällä. 
Mutta jos tuote on näin hyvä, että yöunet 
vähenevät, pirteys lisääntyy, käyttäjä laih-
tuu, vakavatkin sairaudet saattavat parantua 
ja ehkä syömistäkin voi harventaa, niin kyl-
lä kai tällainen tuote käy ” kaupaksi”, vaik-
ka sitä ei mainostaisikaan.

Lahtelaiset vihermehun käyttäjät saavat 
lehtivihreänsä kahteen paikkaan Lahden 
keskustan läheisyydessä. Toinen paikoista 
on ystävämme kiinteistönomistajan. Siellä 
on kylmäkaappi, johon vihreät toimitetaan. 
Yhtään välikättä, joka ottaisi rahaa, ei vilje-
lijän ja kuluttajan välissä ole. Ihmiset saa-
vat lähiruokaa suoraan tilalta, melkein koti-
ovelle toimitettuna. 

Tampereella Olli ei vieläkään syö lääk-
keitä. Hän käy lääkäreiden mieliksi muu-
taman kerran vuodessa verikokeissa. Tähän 
mennessä kuolemantauti ei ole edistynyt. 
Olli lenkkeilee ja elää aivan normaalia ter-
veen ihmisen elämää. Paitsi että hän juo aa-
muisin vihermehun, syö päivällä raakapuu-
ron ja iltaisin elävää vihersalaattia, jossa on 
paljon ituja, pähkinöitä ja yrttejä.

Viherpiiriin voi liittyä tilaamalla salaatit 
ja versot Husulan Tilalta p. 044 351 3121, 
erika.mannikko@elisanet.fi.

Risto Ahlberg

Toim. huom. Jutun kirjoittamisen jälkeen 
Lahdessa pidettiin vihermehutiedotustilai-
suus. Pääkirjastossa oli parhaimmillaan vii-
tisenkymmentä innostunutta kuulemassa 
professori Sinikka Piipon luentoa viherme-
hujen terveysvaikutuksista. 

Luennon jälkeen viherpiiriin on kuulem-
ma liittynyt taas kolme uutta jäsentä. 

Lahden tilaisuuden innoittamana Elävän 
ravinnon yhdistys on kutsunut Sinikka Pii-
pon luennoimaan myös Helsinkiin. Tilai-
suus on 17. päivänä lokakuuta. Paikka ja 
tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.

sivulta 15

<

Pistän syksyisin aroniaa mehulinkoon. 
Otan kuitujätteen talteen ja lisään linkoon 
muita kasviksia. Kuitujätteen antioksidant-
tinen aktiviteetti on tutkitusti suurempi 
kuin koko marjassa ja sen mehussa. 

Kuivatan kuitujätteen kuivurissa. Osas-
ta tulee hyvää teeainesta. Osasta teen mar-
jajauhetta pirtelöihin lisättäväksi. Pakastaa-
kin marjaa voi. Olen blogannut aroniasta 
osoitteessa Raakaravintoa/huipputerveellistä 
marja-aroniaa raakana.

Pihlajanmarjassa on valtavasti C-vita-
miinia. Lisäksi siinä on paljon karoteeneja 
ja mineraaleja. Maku paranee, kun pakka-
nen puraisee sitä ennen poimintaa. Marjat 
on helppo kuivattaa panemalla tertut roik-
kumaan huoneen läpi pingotetusta langas-
ta, kunnes marjat ovat rusinaisen tahmean 
kuivia, mutta eivät vielä koppuraisia. 

Kuivatun pihlajanmarjan maku paranee 
seuraavana vuonna. Sekä pihlajanmarjaa et-
tä aroniaa on pitkään käytetty monien sai-
rauksien hoidossa.

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja

sivulta 17

<
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tapahtumatorstait ErY:n tiloissa
Syksyllä järjestetään sekä tieto- että tuote-
torstaita ERY:n koulutustiloissa, Museoka-
tu 9 C (sisäänkäynti Vänrikki Stoolin katu 
1:n porttikäytävästä). 

Tietotorstaisin kuullaan kiinnostava lu-
ento elävän raakaravinnon aiheista. Tuote-
torstaisin alan toimijat esittelevät tuottei-
taan. Silloin on hyvä tilaisuus esimerkiksi 
saada tietoa laitteista, joilla elävää raakara-
vintoa voi valmistaa. Samalla pääsee kokei-
lemaan laitteita ja niiden sopivuutta omaan 
keittiöön ja kokkailuun.

tietotorstait
To 8.8. klo 18–20 Jäsenilta. Millainen on 
– tai olisi – sinun yhdistyksesi? 
Tule kuulemaan Elävän ravinnon yhdis-
tyksestä ja toiminnastamme. Paikalla on 
esittäytymässä myös yhteistyökumppanei-
tamme kuten Luonnontien Adela Pajunen 
ja Four Sigma Foodsin edustaja. Tarjolla 
myös maistiaisia. 

Jäsenillassa voit ilmoittautua mukaan toi-
mintaan ja ehdottaa uusia toimintamuoto-
ja yhdistykselle. Tervetuloa tutustumaan sa-
manhenkiseen porukkaan! 

To 15.8. klo 18–20 Kaikki idätyksestä. 
Jos missasit keväällä Ari Vihertuulen suo-
situn luennon, niin nyt on tilaisuus kuulla, 
mitä kaikkea voi idättää, miten idätetään ja 
miten idätysprosessissa varmistetaan mikro-
biologinen puhtaus. Osallistumismaksu jä-
seniltä 2 euroa, muilta 4 euroa.

To 5.9. klo 18–20 Hapattaminen - keskei-
nen osaa elävää raakaravintoa.
Elävän ravinnon kouluttaja Irma Tolonen 
luennoi hapattamisesta elävän raakaravin-
non ruokavaliossa. Osallistumismaksu jäse-
niltä 2 euroa, muilta 4 euroa. Sisältää pie-
nen maistiaisen.

To 17.10. noin klo 18–20 Kasvien vaiku-
tus terveyteen. 
Professori Sinikka Piippo valottaa muun 
muassa vihermehujen terveysvaikutuksia. 
Luennon paikka ja kellonaika varmistuvat 
myöhemmin.

tuotetorstait
To 12.9. klo 18–20 Four Sigma Foods. 
Four Sigma Foods on suomalaistaustainen 
yritys, joka jakaa tietoutta superfoodeista ja 
terveellisistä elämäntavoista sekä valmistaa 
lääkinnällisiä sieniä ja tehokkaita yrttejä si-
sältäviä tuotteita.

To 26.9. klo 18–20 Biomed. 
Biomed Oy on vuodesta 1982 alkaen ke-
hittänyt ja valmistanut ravitsemushoitoihin 
soveltuvia ravintolisiä ja erikoisvalmisteita.

Elokuun raaka baarin           
pääkokiksi Boris lauser
Seuraavan Ravintolapäivän sunnuntaina 
18. elokuuta Raaka baarin pääkokiksi saa-
puu saksalainen Boris Lauser suoraan Ber-
liinistä. Raaka gourmet chef Boris kurssit-
ti Suomessa viime syksynä ja vieraili myös 
Raaka baarissa. Nyt koko Raaka baarin me-
nu on Boriksen käsialaa teemana kauden lä-
hiruokaa aasialaiseen tapaan. 

Makuhermoja kutkuttavat mm. kesäkää-
ryleet inkivääri-mantelidippikastikkeella, 
kiinalaiset mykyt marjaisella hapanimelä-
kastikkeella, phad thai -nuudelit sekä mar-
jakakut, -suklaat ja -smoothiet. 

Syksyn satoa on tarjolla Raaka baaris-
sa kello 11–15 tai niin kauan kuin ruokaa 
riittää.

Resepteissä hyödynnetään syksyn sa-
toa, mm. marjoja, joten ilmoittaudu ajoissa 
marjojen keräystiimiin. Raaka baarin keit-
tiötiimissä saat oppia suoraan maailman 
huipulta! Valmistelut Boriksen keittiöapu-
laisina aloitetaan perjantaina 16.8 ja jatke-
taan lauantaina 17.8. Ilmoittaudu tiimei-
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hin ery@elavaravinto.fi tai numeroon 050 
501 0505 heti tai 8. elokuuta mennessä.

Jäsenmatka yrttien ja tuoksujen 
maailmaan elokuun lopussa

Elävän ravinnon yhdistys tekee jäsenmat-
kan perinteisesti bussilla Helsingistä Frant-
silan Hyvän Olon Keskukseen Hämeenky-
röön lauantaina 31. elokuuta. 

Frantsilassa nautimme yrteillä höyste-
tyn kasvislounaan, Virpi Raipala-Cormier 
kertoo suomalaisista villiyrteistä superruo-
kana ja elimistön puhdistajana ja Frantsi-
lan emäntä Aija Lento esittelee historiallis-
ta paikkaa. 

Sään salliessa käymme myös yrttipelloil-
la, sateen sattuessa teemme jalkakylvyt. Ai-
kaa on myös kuljeskella Frantsilan pihapii-
rissä omin päin tai tutustua Frantsilan yrit-
titilan tuotteisiin ja shoppailla. 

Lähtiessä pysähdymme vielä läheisessä 
Kehäkukka-ravintolassa, jolloin voi myös 
tutustua sen pihapiirissä olevaan 300 yrtin 
näytepuutarhaan.

Retkelle lähtö on Helsingistä kello 8.30 
Kiasman pysäkiltä. Takaisin Helsinkiin pa-
lataan kello 20 aikoihin. 

Retken hintaan 62 euroa sisältyvät lou-
nas, tutustuminen Frantsilaan ja yrttipel-
toon tai jalkakylpy, Virpi Raipala-Cor-
mierin luento ja bussikuljetukset. Matkan-
johtajana toimii Tiina Lappalainen.

Ilmoittautuminen pääsääntöisesti säh-
köpostitse ery@elavaravinto.fi (tai puheli-
mitse päivystysaikoina 050 501 0505). Il-
moittautuneille lähetämme sähköisen las-
kun retkimaksua varten. 

Paikkasi varmistat maksamalla retki-
maksun 8.8. mennessä, jonka jälkeen saat 
vielä vahvistusviestin ja lisätietoa. Jos ret-
ken peruu kahden viikon sisällä ennen ret-
keä, ei maksua palauteta. 

raakana -näyttelyn avajaiset 
Hotelli- ja ravintolamuseossa 
syyskuussa
Elävä raakaravinto näyttäytyy yleisölle Ho-
telli- ja ravintolamuseon näyttelyssä Helsin-
gin Kaapelitehtaalla. 

Tervetuloa Raakana-näyttelyn avajaisiin 
keskiviikkona 11. syyskuuta kello 17–19! Si-
säänpääsy on avajaisiin osallistuville mak-
suton. 

Muutoin näyttelyn aikana 3.9.–3.11.2013 
tiistaista sunnuntaihin kello 10–18 ERY:n 
jäsenet pääsevät museoon neljän euron hin-
taan normaalin seitsemän euron sijaan. Ota 
lehden takakannesta alennuskuponki mu-
kaan näyttelyyn mennessäsi.

Hotelli- ja ravintolamuseo on suomalai-
sen ruoka- ja juomakulttuurin erikoismu-
seo Helsingin Kaapelitehtaalla, Tallbergin-
katu 1 G 60, 00180 Helsinki, sisäänkäynti 
G-rapusta, 3. krs.

Elävän raakaravinnon koekeittiö 
starttaa syyskuussa
Keskiviikkona 25. syyskuuta klo 17.30–
20.30 Elävän raakaravinnon koekeittiössä 
hääräävät elävän ravinnon konkarit Kaari-
na Petäjä ja Liisa Kurki. 

Essujen taskuista ryöpsyävät vuosikym-
menten kokemus ja ruokaohjeet jaetaan 
kokkauspiiriläisten kanssa hurtin huumo-
rin ja napakoiden neuvojen säestyksellä.

Mukaan mahtuu tusina akkavoimaa pel-
käämätöntä kokkikokelasta. Pääsyvaati-
muksena myös oppimishalu ja tarve toi-
mia. Tehdään yhdessä yksinkertaista perus-
ruokaa. 

Osallistumismaksu 10 euroa (sisältää re-
septit) + raaka-ainekustannukset. Sitova il-
moittautuminen ery@elavaravinto.fi. Il-
moittautuneille lähetetään ohjeet maksua 
varten. Paikkasi varmistat maksamalla osal-
listumismaksun.
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koUlUtUkSiA ErY:n tiloissa:
Seuraavat kurssit järjestetään Elävän ravin-
non yhdistyksen koulutustiloissa Museo-
katu 9 C 25, sisäänkäynti Vänrikki Stoolin 
katu 1:n porttikäytävästä.

Four Sigma Foodsin kurssit
Seuraavat kurssit järjestetään keskiviikkoisin 
24. heinäkuuta, 28. elokuuta ja 18. syyskuu-
ta klo 17.00–20.00. Hinta ERY:n jäsenille 
30 euroa (norm. 35 euroa). 

Four Sigma Foodsin kuukausittaisten 
kurssien teemoina ovat mm. fermentointi, 
urheiluravitsemus, laadun tunnistaminen ja 
kahvijuomat. Kurssit ovat käytännönlähei-
siä ja ne sopivat kaikille hyvinvoinnista ja 
ravinnosta kiinnostuneille.

Tapahtumissa on myös Four Sigma 
Foodsin tuotteita erityistarjouksin.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: anna@
foursigmafoods.com. Ajankohtaista tietoa 
kurssien ohjelmasta myös Facebookissa se-
kä Elävän ravinnon yhdistyksen www-si-
vuilla elavaravinto.fi.

ErY:n 30-vuotisjuhlaillallinen     
Annalassa lokakuussa
Yhdistys täyttää 30 vuotta 23. elokuu-
ta, mutta juhlaa vietetään lauantaina             
5. lokakuuta. 

Syntymäpäivää juhlitaan Annalan idyl-
lisessä puutalossa, jossa tarjoillaan neljän 
ruokalajin juhlaillallinen kello 18–(22). 
Ohjelmassa on luvassa myös juhlapuheita, 
tunnustuksia, tervehdyksiä ja musiikkia. 

Illalliskortteja on myynnissä vain rajoi-
tettu määrä. Varaa oma illalliskorttisi (50 
euroa) sähköpostitse ery@elavaravinto.fi. 

Hyötykasviyhdistyksen Annala sijaitsee 
Helsingissä, Hämeentie 154.

kysymysten ilta 
Kysymysten illassa ERY:n koulutustilois-
sa jokainen osanottaja saa mahdollisuuden 
esittää mieltänsä askarruttavia kysymyk-
siä liittyen raakaravintoon tai elävään ravin-
toon. Vastauksia etsitään yhdessä. Osallis-
tumismaksu 2 euroa jäseniltä, muilta 4 eu-
roa. Seuraa tiedotusta ensimmäisestä ta-
paamisesta Facebookissa ja Internetin koti-
sivuillamme elavaravinto.fi.

Elävän ravinnon Ann Wigmore -
konferenssi liettuassa syyskuussa
Ann Wigmoren synnyinmaassa Liettuas-
sa viime vuonna järjestetty elävää ravintoa 
käsitellyt konferenssi ja tapahtumasarja saa 
jatkoa. Toinen vuosittainen konferenssi jär-
jestetään Vilnassa 21.–29. syyskuuta. Sen 
aihe on Taudit, ruokavalio ja ravitsemuksel-
liset lääkkeet. Yksi konferenssin kuudesta 
avainpuhujasta on Brian Clement. 

Kuten viime vuonna, konferenssi kunni-
oittaa Ann Wigmoren elämäntyötä ja ko-
koaa yhteen vaihtoehtoisen terveyden-
hoidon, elävän ravinnon ja raakaravin-
non instituutteja ja järjestöjä eri puolil-
ta maailmaa. Yleisölle avoin tilaisuus järjes-
tetään 28. syyskuuta kello 10–17 Vilnan 

Kongressihallissa. 
Tämän vuoden tapahtumasta tekee poik-

keuksellisen se, että 29. syyskuuta Ann 
Wigmoren tuhkat lasketaan hautaan Kruo-
piain kaupungissa. 

Konferenssia koskeviin kysymyksiin vas-
taa USA:sta Living Ann Fund -säätiön Pet-
ras Vainius, p. 610 999 2112, sähköposti-
osoite petrasrv@me.com. 

Viime vuoden konferenssin kaikki esitel-
mät ja Ann Wigmore -monumentin vih-
kimistilaisuus ovat nähtävissä videoitui-
na osoitteessa www.LivingAnn.com. Samas-
sa osoitteessa voit myös tehdä konferenssin 
järjestämistä tukevan lahjoituksen, jonka ei 
tarvitse olla kahta euroa suurempi. 

ERY lahjoitti säätiölle 100 dollaria.

Tapahtumia & koulutusta

<
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Four Sigma Foods on suomalaistaustai-
nen yritys, joka jakaa tietoutta superfoo-
deista ja terveellisistä elämäntavoista se-
kä valmistaa lääkinnällisiä sieniä ja tehok-
kaita yrttejä sisältäviä tuotteita. Four Sig-
ma Foodsin Instant-pikajuomajauheet se-
kä muut tuotteet eivät sisällä lisä- ja väriai-
neita, laktoosia, gluteenia, sokeria tai soijaa. 
Lisätietoa: www.foursigmafoods.com.

raakaruokachef Boris lauserin 
kurssit elokuussa
Syksyn merkkitapaus! ERY:llä on ilo toivot-
taa yksi Euroopan näyttävimmistä raaka-
ruokachefeistä berliiniläinen Boris Lauser 
pitämään kaksi kurssia Suomeen ja ERY:yn 
keskiviikkona 21. ja torstaina 22. elokuu-
ta kello 18–22. 

Vaikka kurssit ovat itsenäiset, kannat-
taa osallistua molempiin iltoihin, sillä näi-
tä oppeja et välttämättä saa muualta! Kah-
den illan pakettihinta on 199 euroa (sääs-
tät 41 euroa) tai 120 euroa/ilta, ERY:n jä-
senille -10 %. Hinta sisältää reseptit ja ruo-
kamaistiaiset.
Ke 21.8. Hapattamisen salat: terveelliset 
hapanjuomat kefiiri ja kombucha, tuoreyrt-
tikermajuusto, jugurtti, pähkinäjuustot ja 
raakaleipä/quiche-piiraspohjat.
To 22.8. Pohjoismainen kausilähiruoka: 
juurestrio (porkkanavanukas, punajuuri-
vaahto, artisokkasipsit), palsternakkagnoc-
chi & yrttipesto, kesäinen kasvispiiras ha-
patetulla juustolla, marjakimara: marjalu-
cuma-crumble, valkosuklaajugurttimousse, 
marjacoulis & marjavaahto.

Ilmoittautuminen suoraan Boris Lau-
serille info@balive.org tai puhelimit-
se +49 176 8922 9242, jolloin saat myös 
maksutiedot. Kurssit maksetaan etukäteen. 
Kurssit pidetään englanniksi. Lisätietoja 
Tiina Lappalainen p. 040 503 7117.

Boris Lauser kouluttautui alalle Tree of 
Life -hyvänolonkeskuksessa Yhdysvalloissa, 

Koulutusta
hankki oppia maailmankuuluilta chefeil-
tä Balilla ja Pure Food & Wine -ravintolas-
sa New Yorkissa ja valmistui hiljattain kuu-
luisasta amerikkalaisesta raaka ja elävän ra-
vinnon koulutuskeskuksesta Matthew Ken-
ney -akatemiasta. 

Boris pyörittää omaa gourmetkokkiyri-
tystään b.alive! Berliinissä ja kiertää kokkaa-
massa ja kouluttamassa raakaruokafestareil-
la (kuten Ruotsin Raw Life Festivalilla) ja 
tapahtumissa ympäri maailmaa. 

Hänet on palkittu Raw Power Award 
2012 -tunnustuksella innovatiivisesta kok-
kailustaan ja maailmanlaajuisesta sitoutu-
misestaan jakaa raakakeittiön saloja ja elä-
mäntyyliä suurelle yleisölle.

Elävän ravinnon kouluttaja irma 
tolosen kurssit
Hapankaali - ihastuttava terveysruoka       
lauantaina 7. syyskuuta klo 11–15                

Tule tekemään herkullinen hapankaali it-
sellesi syksyn sadosta. Kurssihintaan sisäl-
tyy viherpirtelö, lasinen hapatusastia, ha-
pankaalin raaka-aineet ja elävän ravinnon 
lounas. 

Kurssin hinta on 48 euroa. Mukaan 
mahtuu 9 osanottajaa. Ilmoittautuminen 
Irma Tolonen p. 040 732 6851 tai irma.
tolonen@pp.inet.fi.

Elävän ravinnon ruoanvalmistuksen          
peruskurssi perjantai-illasta 25. lokakuuta 
sunnuntai-iltaan 27. lokakuuta                    

Kurssi sopii esimerkiksi kertaukseksi vuo-
sia sitten elävään ravintoon tutustuneille. 
Kurssilla päivitetään ruokaan liittyviä tieto-
ja nykyaikaan. 

Perjantai-illalla tutustutaan idättämiseen 
ja versojen kasvattamiseen, lauantaina teh-
dään hapankaalia ja elävän ravinnon pää-
ruokia ja sunnuntaina herkkuja eli kakku-
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ja ja namuja. Molempina aamuina tehdään 
erilaisia aamupaloja. 

Kurssille mahtuu 12 osanottajaa. Kurssin 
hinta on 145 euroa. Ilmoittautuminen Ir-
ma Tolonen p. 040 732 6851 tai irma.to-
lonen@pp.inet.fi.

luonnontien yrttikurssi
ERY:n tiloissa vastaanottoaan pitävä Adela 
Pajunen järjestää yrttikurssin 16. syyskuu-
ta kello 18.00–20.30. 

Kurssilla opit käyttämään luonnon yrtte-
jä terveyttä edistävässä itsehoidossa ja taval-
lisimpien vaivojen yhteydessä. Ilta sisältää 
luennon, runsaasti käytännön vinkkejä ja 
tutustumisen yrttihoitoon. 

Mikäli mielenpäälläsi on aiheita, jois-
ta olet erityisen kiinnostunut, kerro siitä il-
moittautumisen yhteydessä. Hinta 65 €/
hlö, ERY:n jäsenille -15 %. Ilmoittautumi-
nen info@luonnontie.fi. 

Luonnontien perustaja Adela Pajunen 
on biologian opettaja, kasvitieteilijä (FT) ja 
diplomi-yrttiterapeutti.

Helsingin aikuisopiston kurssit 
loka- ja marraskuussa 
Raakasuklaan valmistus A (830203) per-
jantaina 11.10.2013 klo 17.00–20.00 (4 t)

Kurssin hinta on 16 euroa + materiaali-
maksu 15 euroa maksetaan opettajalle. 
Ryhmäkoko 6-16 osallistujaa.

Raakasuklaa tarkoittaa puhtaista ja pro-
sessoimattomista raaka-aineista valmistet-
tua herkullista ja terveellistä suklaata. Ai-
nesosia ei ole kuumennettu yli 42 asteen, 
jolloin suklaan kaikki entsyymit ja mine-
raalit ovat tallella. 

Kurssilla valmistamme terveellistä ja her-
kullista suklaata. Saat syödä suklaata run-
saasti paikan päällä sekä kuulla kaakaon 
terveyshyödyistä. 

Tule kokemaan raakasuklaan mielihyvää 
aiheuttava sekä terveyttä kohentava koke-

mus ja pitämään hauska ilta sen valmistuk-
sen parissa.

Elävän ravinnon keittiö (830205) lauan-
taina 12.10.2013 klo 10.00–15.15 (6 t)

Kurssin hinta on 24 euroa + materiaali-
maksu 26 euroa maksetaan opettajalle. 
Ryhmäkoko 6-15 osallistujaa.

Oletko aina miettinyt, miten idäte-
tään tai versotetaan? Oletko harkinnut elä-
vän ravinnon kokeilemista tietämättä mis-
tä aloittaa?  Et tarvitse ruoanlaittotaitoja tai 
tietoa elävästä ravinnosta, avoin ja innostu-
nut mieli riittää. 

Tutustumme elävään ravintoon valmis-
tamalla yhdessä herkullisen ja helpon ate-
rian alkuruokineen. Mukaasi saat reseptit 
kaikesta valmistamastamme, innostusta se-
kä vinkkejä soveltaa oppeja jokapäiväisessä 
elämässä. Tule tankkaamaan energiaa syk-
syysi elimistöäsi ja mieltäsi tervehdyttäväl-
lä ravinnolla!

Raakasuklaan valmistus B (830204) per-
jantaina 22.11.2013 klo 17.00–20.00 (4 t)

Kurssin hinta on 16 euroa + materiaali-
maksu 15 euroa maksetaan opettajalle. 
Ryhmäkoko 6-16 osallistujaa.

Sama sisältö kuin Raakasuklaan valmis-
tus A -kurssilla.

Raakaravinnon perusteet (830206) lauan-
taina 23.11.2013 klo 10.00–15.15 (6 t)

Kurssin hinta on 24 euroa + materiaali-
maksu 26 euroa maksetaan opettajalle. 
Ryhmäkoko 6-16 osallistujaa.

Kaipaatko vinkkejä terveellisen ruoan 
valmistamiseen? Kiehtooko raakaravinto, 
mutta et ole tiennyt mistä aloittaa? Valmis-
tamme yhdessä herkullisen kolmen ruoka-
lajin aterian sekä tutustumme samalla raa-
karavinnon perusperiaatteisiin. Kurssilla 

Koulutusta
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saat ohjeita ja reseptejä kuinka lisätä raaka-
ravinnon määrää arjessakin.

Diplomiravintoneuvoja, NLP Master 
Practitioner Anne Laakso vetää kurssit. 

Ota kurssin numero muistiin ja ilmoit-
taudu Aikuisopiston Internet-sivuilla     
helsinginaikuisopisto.fi/courses/terveysja-
kauneus.php ja tulosta lasku (eräpäivä he-
ti)! Ilmoittautuminen kurssille alkaa 8. elo-
kuuta klo 09:00:00.

My name is Caken namukurssi 
joulukuussa
Sunnuntaina 8. joulukuuta klo 10–16. 
Kakkuja, pipareita ja namuja. Pienille ja 
isoille. Hintaan 70 euroa/aikuinen ja lapsi.

Luvassa kauniita ja maistuvia jouluma-
keita myös pikku kätösten tehtäväksi. Teh-
dään mm. torttuja, pipareita, kakkuja, jou-
luhalko, toffeeta ja marmeladia. Keskity-
tään erityisesti makuun ja ulkonäköön.

Kurssipäivänä tarjoillaan jouluinen aa-
mupuuro ja kevyt lounas. Mukaan mahtuu 
8 vanhempi-lapsiparia. 

Kurssin vetää keittiömestari ja raakara-
vinnon kokki Suvi Tikamo. Ilmoittautu-
minen Suville hi@mynameiscake.fi.

kursseja muualla:
Anita Salon raakaravintoa    
helposti -peruskurssi turussa
Raakaravintokouluttaja Anita Salo pitää 
kursseja ja luentoja raakaravinnosta Länsi- 
ja Etelä-Suomen alueella. Kurssit ovat ins-
piroivia ja käytännönläheisiä.

Sunnuntaina 21. heinäkuuta klo 13. 
Kesto n. 3,5 h hintaan 60 euroa (sis. ope-
tuksen, reseptivihkosen ja ruokailun) Tu-
run Betelkirkon Kasvisravintolassa, Yli-
opistonkatu 29, 20100 Turku.

Raakaravintoa helposti -kurssilla saat uut-
ta inspiraatiota, vinkkejä ja hyviä helppo-
ja reseptejä!

Alussa on teoriaosuus, jossa käydään lä-
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pi raakaravinnon perusteita ja vaikutuksia 
sekä tehtäviä ruokia. Sen jälkeen mukavaa, 
ohjattua kokkaamista, jolloin tehdään mo-
nipuolinen kesäinen raakaravintoateria, vi-
hersmoothie sekä jälkiruoka. Lopuksi her-
kutellaan yhdessä.

Kurssit ovat olleet suosittuja, jo-
ten ilmoittaudu pian! Ilmoittautua voit         
sähköpostitse anita@raakaravinto.net tai 
puhelimitse 040 910 0093. (Vetäjä soittaa 
takaisin, jollei pysty vastaamaan). Laita säh-
köpostiin myös puhelinnumerosi. 

Ilmoita hyvissä ajoin, mikäli sinulla on 
jokin allergia. Kurssin ruuat ovat gluteenit-
tomia ja maidottomia. 

Ilmoittautumisen jälkeen saat varmistuk-
sen sähköpostitse ja lisätietoja kurssista ja 
kurssipaikasta.

Tervetuloa myös kauempaa, vaikka yh-
teiskyydillä. Kurssilaisia on käynyt myös 
mm. Helsingistä, Tampereelta ja Porista. 
Syksyllä on tulossa lisää kursseja.

Helsingin työväenopiston  
kurssit syksyllä 2013:
Syksyn satoa ja yrttejä elävän ravinnon ta-
paan -kurssi: peruspaketti elävän ravinnon 
ideasta ja tuorekasvisruokien valmistus-
ta syksyn sadosta tuorein yrtein maustettu-
na. Kurssi pidetään perjantaina 6. syyskuu-
ta klo 17–20.45. Kurssin hinta on 21,30 
euroa. 
Hapatuksen kirjoa -kurssi kahtena perät-
täisenä iltana 10.–11. lokakuuta. (Hapa-
tuskurssi on laktovegetaarinen.) Kurssin 
hinta on 36,90 euroa.
Elävän ravinnon peruskurssi viitenä tors-
tai-iltana peräkkäin 7. marrakuuta ja 5. 
joulukuuta välisenä aikana. Kurssin hinta 
on 89,50 euroa.
Kouluttajana kaikilla kolmella kurssilla on 
elävän ravinnon kouluttaja Irma Tolonen.

Ilmoittautuminen näille kursseille alkaa 
perjantaina 16. elokuuta klo 11.00. 

                                      jatkuu sivulle 35
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Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut. 
Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 4,9 euroa, 
poikkeuksena Hellaton kokki ja Raakaruoka-ai-
ka! 8,9 euroa. Useamman kirjan postikulut pa-
ketin painosta riippuen.

KIRJOJA
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa meinin-
kiä – Herkutellaan elävällä raakaravinnol-
la, jäsenille 15 €, muille 17 € (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)

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) 

Anna Maria Clement: Health & Healing, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (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)

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

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

Brian Clement ja Anna Maria Clement: 
7 Keys to Lifelong Sexual Vitality, jäse-
nille 17 €, muille 19 € (The Hippocrates          

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.

ERY MYY:
Institute Guide to Sex, Health, and Happi-
ness; sidottu, 195 sivua).

LAMINOITUJA TIETOTAULUJA
Detoxification, 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 
Foods Vegetarianism, Hippocrates Health 
Institute, permacharts)

Wheatgrass juice, green drinks, & sprouts, 
jäsenille 9 €, muille 11 € (Raw Vegen 
Series, Hippocrates Health Institute, per-
macharts)
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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:
Liisa Udd
p. 0400 340 455
liisaudd@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

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

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

Uusikaupunki:
Aulikki Hämäläinen
p. 040 582 8977
aulikki@uusikaupunki.fi

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

YHDISTYKSEN YHDYSHENKILÖITÄKoulutusta
Lisätietoja saat kurssiohjelmasta, joka il-

mestyy heinäkuussa, ja netistä osoitteesta 
ilmonet.fi. Kursseille saa ilmoittautua kuka 
tahansa asuinpaikasta riippumatta.

Hellattoman kokin, Mea Salon 
syksyn 2013 kursseja Pohjan-
maan kansalaisopistoissa:

Seinäjoen kansalaisopisto, alkaen 3.10.
Kauhavan kansalaisopisto, 11.–12.10.
Kurikan kansalaisopisto, alkaen 4.11.
Jokihelmen kansalaisopisto, Haapavesi, 
8.–9.11.

Ilmoittautuminen kansalaisopistoihin, 
joista saa myös lisätietoa. <
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Tiina Lappalainen, puheenjohtaja
Vantaa,	lappalainen.tiina.m@gmail.com
Aino Kokko,	varapuheenjohtaja
Helsinki,	aino.kokko@gmail.com
Suvi Tikamo,	rahastonhoitaja
Vihti,	Suvi_tikamo@hotmail.com
Juha Orasmaa,	varasihteeri
Helsinki, juha.orasmaa@kuubi.fi
Heidi Junkkari, Kerava,	h.junkkari@gmail.com
Joona Junkkari, Kerava,	joona.junkkari@gmail.com
Sanni Lehto, Helsinki,	sanni_lehto@hotmail.com
Eeva Nypelö, Helsinki,	eeva.nypelo@hotmail.com
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ErY:n HAllitUS 2013Elävän ravinnon yhdistys ry
Verkkosivut: www.elavaravinto.fi, Facebook, Twitter
Internetin	keskustelupalsta:	
http://elavaravinto.atfreeforum.com/forum.html
Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65, 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH
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Leikkaa irti jäsenhintainen näyttelykuponkisi

ERY 30 VUOTTA
5.10. klo 18

MENU
”Kir Royal”

chi-juomaa ja mustaherukkaa
Amuse Bouche

keittiön tervehdys
Maa-artisokka ja lehtikaalta

Suppilovahveroita, mustatorvisieniä, puna- ja kaurajuurta
Omenaa, tyrniä ja ”karamellia”

Pakuriteetä ja petit fours

Ohjelmassa
Juhlapuheita, tunnustuksia, tervehdyksiä

Old meets young
Musiikkia

50 €

Illalliskortit osoitteesta ery@elavaravinto.fi

Tervetuloa!

ANNALA, Hämeentie 154, Helsinki
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