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   Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 
omatoimisuuteen terveyden vaalimises-
sa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulko-
maisiin järjestöihin.
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Tiina Lappalainen

Puheenjohtajan
tervehdys

Ideoi, innosta ja inspiroidu!

Ottaa haltuun koko Raaka baari tou-
kokuun Ravintolapäivänä oli mielen-

kiintoinen, opettavainen ja yhteisöllinen 
kokemus hallitukselle - ”Hei, me osataan!” 
jäi päällimmäisenä mieleen. 

Jos ei ole ihan omia reseptejä (toki niitä-
kin oli!), niin toisilta voi lainata ja vaikka 
tuunata niitä oman mielen ja tarvikkeiden 
mukaan. Sitähän tämä parhaillaan on: yksi 
osaa, opettaa muille ja jokainen soveltaa 
minkä parhaiten taitaa.

Onkin ilahduttavaa, että tekijöitä on al-
kanut tulla koko ajan lisää: joku on perus-
tanut smoothiebaarin, toinen raakakahvi-
lan, kolmas ravintolan. Tietoisuus terveel-
lisestä ja tervehdyttävästä ravinnosta saa-
vuttaa yhä useampia. Yhdistyksenkin jäsen-
määrä on ylittänyt maagisen tuhannen jäse-
nen rajan. Hyvä me!

Syksyn toiminta käynnistyy taas elo-
kuussa tapahtumatorstailla ja Raaka baa-
rilla. Mutta katseita luodaan jo tulevaan - 
vuoden 2015 suurempaan elävän raakara-
vinnon tapahtumaan. 

Nyt onkin hyvä hetki kutsua väkeä eri 
puolilta Suomea kertomaan, miten voisitte 
olla mukana tapahtuman luomisessa. Tarvi-
taan ideoijia, toteuttajia, talkoolaisia, teki-
jöitä, esittelijöitä, oman työnsä promoajia... 
Ideoi, innosta ja inspiroidu! 

Tämän lehden monessa jutussa on ide-
oita ja vinkkejä, miten saat helposti ja no-
peasti hyödynnettyä kesän ja syksyn satoa. 
Sitä nauttiessa - hyvää loppukesää!

Appelsiini-suklaamoussea tuunattiin keväälläkeväällä 
yhdistyksen �aaka �aarissa Helsin�issä.�aaka �aarissa Helsin�issä. 
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Monet tieteelliset tutkimukset osoitta-
vat, että uudella teknologialla on vai-

kutuksia sekä ihmisen terveyteen että kas-
veihin ja eläimiin. Puhutaan heikoista bio-
logisista vasteista, jotka toisaalta vielä kiel-
letään, koska niin sanottu lämpöoppi on 
virallisemmin hyväksytty. 

Lämpöopilla tarkoitetaan, että kudoksen 
lämpenemisen lisäksi ei olisi löydetty muita 
todistettuja vaikutuksia. Tiedeyhteisö on 
kuitenkin jakaantunut kysymyksen edessä 
ja lämpöoppi aletaan enenevässä määrin 
nähdä epätieteellisenä.  

Kännykkäteknologialla on nähty vaiku-
tuksia muun muassa hedelmällisyyteen ja 
lisääntymisterveyteen, hermostoon, oppi-
miseen, uneen ja muistiin. Epidemiolo-
gista näyttöä alkaa olla myös aivosyöpäris-
kistä suurkuluttajilla. Suurkuluttajalla tar-
koitetaan pitkiä puheluita päivittäin (ilman 
handsfree-laitetta) puhuvia henkilöitä. 

Maailman terveysjärjestö WHO:n syö-
väntutkimuslaitos IARC on vuonna 2011 
tunnustanut biologiset vaikutukset luoki-
tellessaan matkapuhelinsäteilyn mahdolli-
sesti karsinogeeniseksi ihmiselle kategoriaan  
2 B. Samassa luokassa ovat hitsauspöly, pa-

kokaasut, monet haitalliset kemikaalit, 
DDT ja kahvi. 

Teollisuus on usein laimentaakseen 
WHO-luokituksen merkitystä viitannut 
siihen, että kahvi ja kännykkä ovat samassa 
kategoriassa. Mahtavatko teollisuuden lob-
barit tietää, että kahvi aiheuttaa joidenkin 
tutkimusten mukaan virtsarakon syöpää, 
mutta toisaalta ehkäisee paksusuolen syö-
pää? Aivan vaaraton kahvi siis ei ole!

Vuoden 2011 jälkeen matkapuhelimien 
terveysvaikutuksista on saatu uutta näyt-
töä, joka joidenkin asiantuntijoiden mu-
kaan antaisi aihetta tiukentaa WHO-luoki-
tusta kategoriaan todennäköisesti karsinogee-
ninen ihmiselle.  

Koulutyttöjen koe kohahdutti
Tutkimus on pitkälti keskittynyt syöpään, 
mutta on muitakin mielenkiintoa herät-
täviä kokeita. Nuoret ovat uteliaita uu-
den teknologian vaikutuksista terveyteen ja 
ympäristöön.

Koulutytöt Tanskassa huolestuivat 
omista oireistaan, joita ilmeni, kun he 
käyttivät kännykkää, ja päättivät selvittää 

KännyKät ja tabletit yleistyvät 

Kahden vuosikymmenen aikana langaton teknologia - kännykät, 
läppärit ja tabletit - ovat merkittävästi lisääntyneet ympäristös-
sämme. Globaaleissa mittasuhteissa vastaavaa muutosta ei ole 
aiemmin tapahtunut. Entä terveys- ja ympäristöriskit, mitä tiede 
sanoo niistä? Ruotsalaisprofessori Leif Salford kommentoi jo vuon-
na 2005: ”Kyseessä on kaikkien aikojen suurin ihmisillä tehtävä 
tieteellinen koe.” Koelaboratoriossa ovat myös kasvit ja eläimet.

–          vaikutukset 
terveyteen ja luontoon?

entä
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asiaa. Koulussa ei ollut kuitenkaan mahdol-
lisuutta tutkia kännykkäsäteilyä, joten ty-
töt selvittivät krassinsiementen reagointia 
WLAN-reitittimelle. Myös WLAN-reititin 
toimii mikroaalloilla. 

Tytöt asettivat krassinsiemeniä 12 tarjot-
timelle, joista kuusi vietiin samaan tilaan, 
jossa toimi WLAN-reititin. Toiset kuusi 
tarjotinta puolestaan olivat huoneessa, jossa 
ei ollut langatonta reititintä. Kaikki sieme-
net saivat saman määrän valoa, lämpöä ja 
vettä. 

Koe valmistui ja siemenlautasista otetut 
kuvat puhuivat karua kieltään. WLAN-sä-
teilylle altistetut krassinsiemenet olivat kui-
vuneita tai kuolleita, mutta altistamattomat 
kukoistivat. 

Tutkimus herätti laajaa huomiota jopa 
tiedeyhteisössä. Moni epäili, että altistuneet 
siemenet olivat kuivuneet johtuen WLAN-
reitittimen tuottamasta lämpösäteilystä. 
Mikäli tämä osittain olisi tottakin, se ei 
kuitenkaan selitä seuraavia eläinkokeissa 
saatuja tuloksia.

WLAN-säteilyn on todettu Atasoyn rot-
takokeissa aiheuttavan DNA-muutoksia. 
DNA-vaurioista kertovien aineiden mää-
rät olivat rotilla lisääntyneet ja elimistön it-
sensä muodostamien antioksidanttien kata-
laasin ja glutationin tasot olivat laskeneet.

Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa on 
puolestaan todistettu DNA-muutoksia 
spermassa sekä altistetulla ryhmällä alentu-
nut siittiöiden liikkuvuus altistamattomaan 
verrattuna. Vaikutuksia aivojen sähköiseen 
aktiivisuuteen, oppimiseen ja lähimuistiin 
on myös havaittu.

säteily vaikuttaa kasveihin
Kasveilla todetuista langattoman teknolo-
gian vaikutuksista mielenkiintoisimpia ovat 
tomaatintaimilla tehdyt altistuskokeet. Pro-
fessori Gerar Ledoigt työtovereineen altisti 
tomaatintaimia kymmenen minuutin ajan 
kenttävoimakkuudelle 5 V/m. 

Jo joitakin minuutteja sen jälkeen, kun 

taimien altistus GSM-signaaleille alkoi, oli 
havaittavissa kasvien stressiperäisten yhdis-
teiden lisääntymistä. Lisäksi solujen ener-
gia-aineenvaihdunnan kannalta tärkeissä 
ATP-molekyyleissä nähtiin muutoksia. 

Miten voi vähentää altistustaan?
Käytä lankapuhelinta tai Voip-
puhelinta pääasiallisena puhe-
limena (myös valokuidun kaut-
ta saa lankapuhelimen)

Puhu matkapuhelimeen vain 
lyhyitä puheluita 

Käytä handsfree-laitetta tai 
matkapuhelimen kaiutinomi-
naisuutta

Suosi tekstiviestejä

Älä puhu heikossa kentässä 
kuten hississä, autossa, junas-
sa tai metrossa

Älä pidä kännykkää kehon lä-
hellä vaan esimerkiksi erillises-
sä laukussa

Suosi kiinteätä internet-yhteyt-
tä (valokuitu, ADSL)

Sulje langaton nettiyhteys aina 
kun et käytä sitä

Laita puhelin ja tabletit lentoti-
laan yöksi, tai kun et käytä nii-
tä

Turvaa uni - ei makuuhuonee-
seen sähkölaitteita

Mittauta kotisi ja työpaikkasi, 
jos mahdollista

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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ATP-tasot laskivat 27 prosenttia lähtöta-
sosta, kun altistusta oli tapahtunut 30 mi-
nuuttia 900 MHz:n taajuudella. 

Intialaistutkija Sharma osoitti, että kän-
nykkäsäteily voi saada aikaan muutok-
sia myös siementen kasvussa ja itämisessä. 
Sharma altisti mungopavun ituja matkapu-
helintaajuuksilla 400 MHz ja 900 MHz. 
Tutkijaryhmä tarkasteli papujen itämistä, 
varhaista kasvua, proteiinien ja hiilihyd-
raattien pitoisuuksia sekä joidenkin entsyy-
mien toimintaa. 

Altistettujen mungopapujen taimien pi-
tuus ja kuivapaino vähenivät merkittävästi 
30 minuutin, tunnin, kahden tunnin ja 
neljän tunnin altistusjakson jälkeen. Altis-
tusaika, taajuus ja modulaatio tuottivat ku-
kin yksilöllisiä vaikutuksia pavuissa. Lisäksi 
altistus vähensi kasvien hiilihydraattipitoi-
suuksia ja kohotti solua stressiltä suojaavien 
yhdisteiden määrää.

Myös sammakot reagoivat
Kasvien lisäksi langattomien verkkojen 
tuottama mikroaaltosäteily vaikuttaa eläi-
miin. Alfonso Balmori on espanjalaistut-
kija, joka huolestui, kun sammakot alkoi-
vat kadota useilla alueilla Espanjassa. Hän 
alkoi selvittää, oliko matkapuhelinmastojen 
säteilyllä osuutta asiaan.  

Balmori teki kokeen, jossa hän asetti 
kaksi sammakonpoikasia sisältävää laatik-
koa viidennen kerroksen parvekkeelle, 140 
metrin päähän kahdeksankerroksista raken-
nusta, jonka katolla oli neljä matkapuhelin-
tukiasemaa. Kummassakin laatikossa oli 70 
sammakonpoikasta. 

Laatikot erosivat toisistaan siinä, että toi-
nen oli suojattu matkapuhelinsäteilyä vai-
mentavalla materiaalilla, toinen laatikko oli 
suojaamaton. Muilta osin sammakoiden 
elinolosuhteet olivat samanlaiset. Samma-
kot altistuivat kahden kuukauden ajan noin 
1100–250 kertaa Suomen sallittuja raja-ar-
voja alhaisemmille säteilytasoille. 

Lopputuloksena nähtiin, että altistetuilla 

sammakoilla ilmeni selkeitä koordinaatio-
vaikeuksia ja niiden kasvu oli epänormaa-
lia. Osasta poikasia tuli poikkeuksellisen 
suurikokoisia, kun taas osa jäi kooltaan ta-
vanomaista pienemmiksi. 

Altistetut liikkuivat vähemmän kuin al-
tistamattomat ja niiden reaktiokyky oli 
huomattavasti heikompi ulkoisiin ärsykkei-
siin. Monet uivat ympyrää, eivätkä kiinnos-
tuneet tarjolla olevasta ravinnosta. 90 pro-
senttia altistetuista sammakoista kuoli, kun 
taas altistamattomista vain neljä prosenttia. 

Toisin kuin altistetut lajitoverinsa, altis-
tamattomat poikaset käyttäytyivät normaa-
listi ja reagoivat nopeasti ulkoisiin ärsykkei-
siin. Ne liikkuivat hallitusti ja kiinnostuivat 
niille tarjotusta ruuasta. 

Rahoitus vaikuttaa tutkimuksiin
Eläinkokeet eivät välttämättä kerro altis-
tuksen vaikutuksesta ihmisiin, mutta ne 
osoittavat, että kyse ei voi olla pelkästään 
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Erja Tamminen on kertonut kännykkäsäteilyn 
vaikutuksista yhdistyksen tapahtumailloissa 
kahdesti..
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psykosomaattisesta reagointimallista, jota 
jotkut tahot ihmisen kohdalla suosivat. Ti-
lanne riskien tunnustamisen osalta jatkuu 
edelleen epäselvänä, koska monen tutkijan 
mielipiteiden taustalla vaikuttavat omat ra-
hoitusintressit ja alan vaikutusvaltaisen teol-
lisuuden rooli tieteen rahoituksessa on nä-
kyvä. Tutkimuksille on vaikea saada riippu-
matonta rahoitusta. 

Teollisuuden rahoittamissa hankkeissa 
nähdään harvemmin haittavaikutuksia kuin 
raporteissa, joiden rahoitustausta on riippu-
maton. Teollisuuden etu näkyy myös val-
litsevissa turvanormeissa, lainsäädännössä. 
Turvanormit Suomessa ja monessa EU-
maassa ovat väljät ja huomioivat ainoastaan 
niin sanotun akuutin lämpövaikutuksen, 
mutta eivät biologisia ja kumuloituvia vai-
kutuksia.

Mikäli turvanormit olisivat riittävät, sam-
makonpoikasilla, tomaatintaimilla, krassin-
siemenillä, mungopavuilla tai rotilla ei pi-
täisi tapahtua mitään biologisia  reaktioita. 

Mielestäni ihmisenkään ei ole viisasta 
jäädä odottamaan lopullista tieteellistä var-
muutta, vaan on toimittava nykytiedon 
pohjalta varovaisuutta noudattaen. 

Erja Tamminen
tietokirjailija

erja.tamminen@sahkoailmassa.fi
www.sahkoailmassa.fi

Hyvinvointia ja herkkuja villivihanneksista

Lue lisää: 
mividata.fi tai hortoilu.fi

KIINNOSTAAKO HORTOILU?

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

keräys- ja säilömisvinkit. 

<

Maistuis varmaan sullekin?

Raakapizzaa à la Ari Vihertuuli Raaka baa-
rissa toukokuussa. Pizzaa uusin täyttein ja 
paljon muuta taas elokuun Raaka baarissa. 
Seuraa ilmoittelua!
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Jos olet jo jonkin aikaa halunnut lisätä 
raakaruoan syömistä, mutta ajatus liotta-

misista, idätyksistä, hapattamisista, mehus-
tamisista ja kuivatuksista tuntuu muserta-
valta, heitä huoli pois. Etene sitä tahtia, että 
säilytät mielenrauhasi. 

Monimutkaisia ihanuusreseptejä löytyy 
netistä ja kirjoista paljon. Hienot kuvat tuo-
vat sivustoille kävijävirtaa ja myyvät kirjoja, 
joten gourmetruoatkin ovat tärkeitä. Har-
rastajat haluavat haasteita, ja itse kukin ha-
luaa välillä kokeilla uutta. Sinä voit tehdä 
omasta raakailustasi niin helpon tai haasta-
van kuin haluat.

Jos teet ruokaa valmista reseptiä seuraa-
malla eikä kaikkia aineksia ole käsillä, se 
ei yleensä haittaa. Tai vaikka kaikki ainek-
set löytyisivätkin, raaka-aineluettelo voi olla 
niin pitkä, että mieluummin yksinkertaista 
ruokaa ja säästä vähän aikaakin. 

Moni, joka on pitkään syönyt pääasiassa 
raakaruokaa tai vieläpä elävää ravintoa, ha-
luaa maistaa kasvisten omat puhtaat maut 
eikä halua suuhunsa makujen kakofoniaa. 
Siihenhän olemme kuumennettuja ruokia 

syödessämme tottuneet. Usein kuumenne-
tuista ruoista ei erota kaikkia aineksia.

Aineksia voi joka tapauksessa korvata toi-
silla samaa makua muistuttavilla aineksilla. 
Monet siemenet ja pähkinät ovat miedon 
makuisia, joten jos manteleita ei ole tai olet 
niille allerginen, kokeile auringonkukansie-
meniä. Kuivahedelmiä voi vaihdella keske-
nään, ja monia juureksiakin. Samoin maus-
teita, kun kokemus karttuu. Parhaimmil-
laan tulet luoneeksi uuden suosikkiruokasi.

Ruoanlaittamattomuus
Joidenkin ihmisten tuskittelut siitä, että ei 
jaksa idättää, ei muista liottaa, ei voi huu-
dattaa koneita, kun muut nukkuvat jne. 
ovat saaneet minut miettimään ratkaisuja 
niille, jotka eivät vain etsi verukkeita jat-
kaa entisellään vaan vakuuttavat haluavansa 
muutosta.

Entä jos valmiiden reseptien yksinker-
taistamisen sijaan lähestyisikin asiaa toisesta 
päästä, ruoanlaittamattomuudesta?

Miten lähelle ruoan laittamattomuutta 
pääsisi? Tässä erilaisia ateriaehdotuksia:

Syö hedelmiä ja marjoja sellaisenaan 
aterian verran. Tai pilko ne kulhoon 
ja puserra päälle sitrushedelmää.

•

Raakaruoan  äärihelppo 
valmistaminen

Kukapa raakaruoasta innos-
tunut netinkäyttäjä ei olisi 
katsellut sylkeään nieleskellen 
kuvia uskomattoman näköisis-
tä raakagourmetaterioista. Ja 
ajatellut, että kunpa joku tekisi 
mulle, niin en muuta söisikään. 
Harva haluaa tehdä päivittäin 
monimutkaisia aterioita, vaikka 
suu söisi. Mutta miten tehdä 
pikaruokaa raakaruosta?
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Syö monoaterioita eli vain yhtä ruo-
ka-ainetta aterialla niin paljon kuin 
tuntuu hyvältä. Ruoansulatuskin saa 
levätä, kun vatsaan ei aja yhtä aikaa 
monta kasvista, hedelmää ja pähki-
nää. Hyviä monoaterioita ovat hedel-
mät ja makeat marjat ja sellaiset kas-
vikset, joita mielelläsi syöt runsaas-
ti. Syö vaikka kokonainen ananas tai 
meloni tai lautasellinen tomaatte-
ja tai mustikoita tai omenoita tai pa-
paijoja tai porkkanoita tai fenkoleja 
tai 10 banaania (jos ruoansulatuksesi 
kestää ison määrän banaaneja!). Päh-
kinöitä, siemeniä ja kuivahedelmiä 
sen sijaan ei pidä popsia monoateria-
na vatsan täydeltä.

Myslin saat liottamalla kuorittua kau-
raa tai tattaria sekä muutaman päh-
kinän yön yli. Lisää sitten rusinoita ja 
kookoslastuja, vähän kanelia, vaniljaa. 
Mysli ei välttämättä tarvitse mitään 
maidonkaltaista seurakseen. Mutta 
päälle voi kaataa halutessaan vaikka 
kaura- tai soijamaitoa. Ne eivät ole 
raakaa, mutta harva on sataprosentti-
sen raaka muutenkaan. Tai voit lisätä 
mysliin pilkottuja tuoreita hedelmiä, 
jolloin et tarvitse maitoakaan.

Kierittele banaani carobissa ja koo-
kos-hiutaleissa. Rullaa sen ympärille 
isoja salaatinlehtiä.
Muusaa avokado haarukalla ja lisää sii-
hen hapankaalia tai purista sitruunaa 

•

•

•

•

ja lisää suolaa sekä mausteita, jos ha-
luat. Levitä avokado kurkunpuolik-
kaille, sellerinvarsille tai käytä dippinä 
juureslastuille.
Pilko kasviksia. Hapankaali tai muut 
hapankasvikset riittävät salaatinkastik-
keeksi. Tai pieneksi pilkottu mango ja 
sitruunanmehua.
Liota pehmeäksi kourallinen dulsele-
vää. Purista vesi pois ja sekoita. Puser-
tele mukaan avokado mössöksi. Pilko 
mukaan lisää salaattiaineksia, esimer-
kiksi tomaattia.
Pilko puolikas kukkakaalia tai kesä-
kurpitsa pieneksi. Puristele käsin avo-
kado joukkoon. Mausta. Lisää kasvis-
paloja kuten tomaattia, paprikaa, fen-
kolia tai oliiveja tai kuivattua tomaat-
tia. Hapankaali sopii aina. Ohoh, nyt 
tuli tehtyä jo kunnon salaatti!
Iduista saa täyttäviä ja ravitsevia ai-
neksia salaatteihin, keittoihin ja pa-
toihin. Idättämiseen menee päivässä 
pari minuuttia.

Joitakuita harmittaa käyttää tehosekoitinta 
kovin usein, joten edellä oli koneettomia 
ohjeita. Jos ongelmana ei kuitenkaan ole 
koneen käyttäminen ja tiskaaminen, vaan 
sen miettiminen, mitä tehosekoittimeen 
pistää, älä tee siitäkään turhan vaikeaa. 

Sekoita blenderissä vain yhtä tai paria ai-
nesta, mausta suolalla tai basilikalla tai pip-
purilla ja kaada pilkotuille kasviksille. Pieni 
määrä tekee ruoasta salaatin, isompi padan. 
Jos sekoiteruokaa on enemmän kuin kasvis-
paloja, saat keiton, jossa on sattumia. 

anna aikaa muutokselle
Usein raakaruokaa lisäilevä sabotoi kai-
paamansa elämänmuutoksen heti alkuvii-
koilla. Hän haluaa olla viimeistään kuukau-
den päästä pääasiassa raakaravinnolla. En-
nen muutoksen aloittamista on ehkä syöty 
eineksiä harva se päivä, ja leivonnaiset ja 
karkit ovat maistuneet päivittäin. 

•

•

•

•
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Raakailu kuukaudessa toteutettuna on 
niin kova tavoite, että suurin osa sitä yrit-
tävistä ärtyy itseensä ja olosuhteisiinsa ja 
saa vatsaoireita. Aterioiden suunnitteluun 
ei aina käytetä aikaa, ja aterioiden jälkeen 
tunnin päästä on jo nälkä.

Pääosa omista resepteistäni on helposti ja 
nopeasti toteutettavia eikä niihin liity mo-
nia vaiheita. Silti valmennusryhmissäni jot-
kut eivät aina osaa päättää, mitä laittaisivat 
ruoaksi. Lisää maltilla raakaa, toistelen. Tee 
vain sitä vauhtia kuin rauhasi säilyttäen hy-
vin onnistut. 

Suoritusvimmaiselle perfektionistille se 
ei riitä. Ajatellaan ehkä, että jos pari päivää 
on osattu mennä lähes raa'alla, miksei se jo 
suju? Ei se suju. Keho ei pysy mukana eikä 
pysy pääkään. 

Joku on esittänyt arvion, että ison ruoka-
muutoksen tekemiseen ja siihen tottumi-
seen pitäisi varata ainakin kolmen kuukau-
den jakso, jolloin todella varaa aikaa ruo-
kiin tutustumiselle, aterioiden suunnitte-
lulle ja ravitsemukseen perehtymiseen. Ja 
koska mikään ei tapahdu tyhjiössä, ovat 
ratkaistavina myös sosiaaliset syömiset, 
matkustelut ja perhe-elämä.

Ilolla ja uteliaisuudella uusiin ruokiin tu-
tustuvat ja edelleen rauhassa kuumennettua 
ruokaa syövät nauttivat raakamatkasta. He 

tekevät omaa muutostaan vertailematta it-
seään muihin. Joskus tietenkin oppii myös 
erehdysten kautta.

Miksi ylipäätään valmistaa ruo-
kaa, nimenomaan raakaruokaa?

i

Grahamin "ruoahduksia", joissa on 
vain pari tai muutama aines:

• Tehosekoita yksi osa parsakaalia 
ja yksi osa appelsiineja.

• Sekoita selleriä ja paprikaa teho-
sekoittimessa keitoksi. Paloittele 
tomaatteja sekaan.

• Sekoita puolikas ananasta, pari 
sellerinvartta ja fenkoli. Paloittele 
päälle kurkkua.

• Tee salaatti pilkkomalla keräkaa-
lia, fenkolia ja appelsiinia. Lisää 
hampunsiemeniä. Mea Salon silmät raakaruoanlaiton helppouteen 

avasi mm. The 80�10�10 �iet -kirjan kirjoittanutThe 80�10�10 �iet -kirjan kirjoittanut 
�ou�las N. Graham...

Elävän ravinnon opeilla ruoasta tehdään 
helpommin sulavaa ja paremmin imey-
tyvää, mikä auttaa sairaita paranemaan, 
toipilaita toipumaan ja terveitä paran-
tamaan suorituskykyään ja voimaan 
virkeämmin.

Eri menetelmät ovat tarpeen, jotta jois-
takin ruoka-aineista kuten kovista sie-
menistä ylipäätään saadaan syötävää, tai 
saadaan helposti syötävää kuten juures-
keitot, tai saadaan sellaista syötävää, että 
ruokaa pystyy syömään riittävästi kuten 
sosekeitot.

Vaihtelu virkistää, ruoista saa erilaisia 
makuja ja rakenteita.

Esimerkiksi matkoille tarvitsee ehkä mu-
kaan kuivamuonaa kuten krakkereita.

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja

Blogi: Hellaton kokki

1.

2.

3.

4.
<
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David Wolfesta säteilee kiinalaisen lää-
ketieteen mukainen sielun loisteen 

ruumillistuma shen. Hänestä huokuu ikiai-
kaista viisautta, tietoa ja särmää. 

Teatterimaailmassa minulle opetettiin 
taannoin, että hyvä esiintyjä on mielen-
kiintoinen, vaikka hän lukisi lavalla pu-
helinluetteloa. Ei ole siis vain kiinni siitä, 
mitä sanoo vaan mitä kertoo rivien välissä, 
omalla energialla ja läsnäololla.

Miten kahden lääkärin, Yhdysvaltojen 
New Jerseyn osavaltiossa syntyneestä ja Jer-
sey Shoren kuvauspaikkojen ympärillä vart-
tuneesta, roskaruoasta rakastavasta pojasta 
kasvoi terveysskenen rakastama ja Holly-
wood-julkkisten kunnioittama terveys- ja 
ruokaguru? Mikä on tämän miehen salai-
suus? Mitä voimme häneltä oppia? Kuinka 
voimme viedä hänen oppinsa omaan ar-
keemme?

Laajemmat vastaukset näihin kysymyk-
siin annetaan 9. marraskuuta Helsingin 
Wanhassa Satamassa järjestettävässä Paras 
(isäin)päivä ikinä -tapahtumassa. Tässä to-
sin maistiaisiksi muutama ajatus ja vinkki 
paremman elämän saavuttamiseksi:

●  Puhdistautuminen: jokaisesta “huo-
nosti” eletystä vuodesta kestää kuukausi 
puhdistautua. Useimmille tämä tarkoittaa 
(hiivoista ja parasiiteistä johtuen), että jä-
tetään sokerit ruokavaliosta ja lisätään 
terveellisiä liikuntamuotoja.
●  tavoitteet: Asetettu, kirjattu ja päivätty 
tavoite saavutetaan helpoimmin.
●  Maadoittuminen: Kävele paljain ja-
loin mahdollisimman yhteydessä suoraan 
maahan. Kun katsot televisiota tai olet 
tietokoneella, käytä maadoitusalustaa.
●  ikääntyminen: Ikääntyminen on vält-
tämätöntä, mutta aikuiseksi kasvami-
nen on valinnaista. David on haastatel-
lut useita yli satavuotiaita ja huomannut, 
että heitä yhdistää leikkimielisyys ja ke-
vyt asenne elämää kohtaan. Yksi Davidin 
tavoitteista onkin elää kolmetuhatvuoti-
aaksi ;-)

Oman elämänsä  supersankari

David Wolfe

Olen matkoillani ja työssäni 
tapahtumatuottajana tavan-
nut lukemattomia valmentajia, 
kouluttajia, urheilijoita, liike-
miehiä, taiteilijoita, julkkiksia ja 
muuten vaan mielenkiintoisia 
ihmisiä. Harva heistä on tehnyt 
minuun yhtä suuren vaikutuk-
sen kuin superfoodsankari
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Haastattelin Davidia muutama viikko sit-
ten valmisteluista tulevaa Euroopan kier-
tuetta varten. Kysyin, kuinka hän pitää it-
seään parhaassa mahdollisessa kunnossa 
matkustellessaan jatkuvasti ympäri maa-
ilmaa eläen haastavalla ja vaihtelevalla 
aikataululla.

Tässä Davidin TOP-3 ruoat paljon mat-
kustelevalle ihmiselle.

●  Kurpitsansiemenet: erittäin hyvä pro-
teiinin ja rasvan lähde. Toimii myös hyvin 
yhdessä villivihannesten kanssa.
●  lääkinnälliset sienet, (pakurikääpä, 
lakkakääpä) alkoholiuutteessa. Immuuni-
boosteri ja myös hyvä energian lähde.
●  suklaa. Kalorit, magnesium ja muut 
tärkeät mineraalit. Suklaa on lisäk-
si todella hyvä sosiaalinen työkalu:          
“Moi, mitä kuuluu? Haluatko suklaata?” 
Toimii ;-)

David Wolfen 2014 Euroopan Supersan-
kari -kiertueen aikataulu on katsottavissa 
www.davidwolfeeurope.com. Suomen tapah-
tuman lisäksi hän toimii myös Smoothie-
SM:ien päätuomarina. Kisan semi/finaa-
lit käydään Suklaafestivaalien yhteydessä 
Wanhassa Satamassa 8. marraskuuta. Lisä-
tietoa www.smoothie-sm.fi.

Christoffer Westerlund

Christoffer Westerlund (oik.) on kiertänyt 
maailmalla �avid Wol�en kanssa.�avid Wol�en kanssa.
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Cacao Flow on nykyään yhteisölli-
sen Flow Family -osuuskunnan pyö-

rittämä elävän raakaravinnon ravintola. 
Freshtaurant on toiminut jo kaksi vuotta 
täysin talkoohengellä. 

”Kaikki tekijät ovat saaneet palkaksi 
syödä hyvin, tehdä sitä mitä rakastavatkin 
ja nauttia hyvästä hengestä”, yhteisön pu-
heenjohtaja Tommi Asikainen kertoo, ”Vi-
sioissa on myös toiminnan asteittainen kas-
vatus, mikä voisi mahdollistaa täyden työl-
listämisen tekijöillensä.”

Ravintolan toiminnan kasvatusta kuvas-
taa jo sekin, että iltaisin paikka on ”alkoho-
liton luonnollisten biletunnelmaa-nostat-
tavien eliksiirien ja herkkujen Flow Club”. 
Heinäkuisena perjantai-iltana siellä oli mm. 
reggaebileet. 

täyden palvelun talo
Tilava pääsali sohvaryhmineen ja pari lö-
höilytasoa muuntautuvat monenlaiseen 
menoon ja tunnelmaan. Live-musiikkiesi-

tysten ja erilaisten iltaklubien ja -bileiden 
lisäksi Cacao Flown palveluihin kuuluvat 
myös henkilökohtaiset ravinto- ja terveys-
konsultaatiot, luennot ja raakaruokakurssit.

Tilaa on myös mahdollista vuokrata eri-
laisia tapahtumia, kokouksia ja juhlia var-
ten (151,5 m2). Cacao Flow järjestää myös 
pienimuotoisia catering-keikkoja tilauk-
sesta.

Panostus laatuun
Cacao Flowssa kaikki raaka-aineet ovat vä-
hintäänkin luomulaatuisia tai Suomen 
luonnon villivihanneksia, marjoja ja yrt-
tejä. Menussa on mm. FreshTaco, PizzaS-
lice ja PannuPizza, FlowSoup, ravinteikkaita 
smoothieita ja raakakakkuja, raakasuklaata, 
kombuchaa ja Ayurvedisia-yrttiteelajeja. 

”Lisäksi tarjolla on päiväkohtaisia eri-
koisherkutuksia, kuten vaikkapa täytettyjä 
PaprikaSnackseja”, Asikainen mainostaa.

”Kaikki nestepitoiset ruoat tehdään Huh-
tiniemen tuoreeseen itsehaettuun lähdeve-
teen. Ituja ja versoja idätetään itse ja joskus 

Cacao Flow
Freshtaurant 
valloittaa
Lappeenrannassa

Lappeenrantaan kannattaa 
mennä vaikka ihmettelemään 
ilmeisesti Suomen tämän het-
ken ainoata raakaruokaravin-
tolaa. Tuoreita luomulaatuisia 
ja puhtaita luonnonantimia 
tarjoava ”freshtaurant” on 
hiljattain muuttanut suurempiin 
tiloihin Kauppakadulle.
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Cacao Flown puuhamies Tommi Asikainen an-
taa myös henkilökohtaisia ravinto- ja terveys-
konsultaatioita.
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tarjolla on myös Cacao Flown omaa 
hapankaalia.”

Myös pieni ostosnurkkaus kehit-
tyy koko ajan. ”Cacao Flowhun jär-
jestetään myös puhtaimmiksi ja par-
haimmiksi valittuja superfoodeja 
ympäri maapallon. Osaa näistä maa-
hantuodaan myös itse”, Asikainen 
kertoo. 

Cacao Flowssa on nyt myynnissä 
myös Elävä raakaravinto -yhdistyk-
sen Raakaa meininkiä -reseptikir-
janen.

tottumattomallekin maistui
Testiryhmämme teini-ikäinen poika söi elä-
mänsä ensimmäisen raakaruoka-annoksen 
FreshTacon mukisematta. Epäilen, että ta-
cona käytetty kiinankaali ilman maukasta 
cashew-”juustoa”, guacamole-sosetta, tuo-
reita kasviksia ja kastikkeita olisi muutoin 
jäänytkin syömättä. Texmex-vaikutteet sai-
vat varmasti uuden ulottuvuuden.

Jonkin verran pirtelöitä ja vihermehuja 
maistellut keski-ikäinen mies lusikoi avo-
kado- ja hampunsiemenpohjaisen sosekei-
ton FlowSoupin suorastaan ahnaasti. Elävää 
raakaravintoa syövä keski-ikäinen nainen 
söi vahvasti merilevälle maistuneen Merile-
väPastan tottuneesti. 

Valinnat osuivat nappiin, sillä tottumat-
tomille raakaravinnon maistajille merile-
väpasta olisi ollut hieman tuju vaihtoehto. 

Täyteläinen ja hyvin maustettu FlowSoup 
oli ehdottomasti kattauksen maistuvin an-
nos.

Paikan nimen mukaisesti kaakaolla pääsi 
”flow-tilaan” - KaakaoSmoothie oli viedä 
kielen mennessään! Pienin lasikoko kol-
mesta oli varsin riittävä. Täyttävän Mint-
tuSuklaa-Smoothien keskikoko kelpaisi tuh-
diksi välipalaksi tai jopa ateriaksi. 

Ruokia joutui odottamaan, koska tis-
kin takana puuhaili vain yksi henkilö. Ca-
cao Flowssa on siis tilaisuus myös chillata, 
kun odottaa käsityönä tuoreeltaan tehtäviä 
annoksia.

Mukaan otetuista kakkupaloista vadelma-
sitruuna, mango ja limetti, kirpeä limetti 
maistui parhaiten helteessä. Suussa sula-
vat kakut kannattaa nauttia paikan päällä 
hellesäällä – tai ainakin nopeasti määrän-
päässä. Tällä kertaa saimme kaapia täytteet 
rasian pohjasta Saimaan saaressa.

Tiina Lappalainen
Cacao Flow
Kauppakatu 61, 53100 Lappeenranta
avoinna ma-to 11–18, pe-la 11–22
p. 046 5599 222
info@cacaoflow.com
www.cacaoflow.com

Merileväpastan kyljessä tarjottu avokado lai-
mensi mukavasti merilevän voimakkuutta.
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Cacao Flown nuorekas menu tarjoaa mm. 
luomulaatuista raakatacoa, -pizzaa ja -soppaa 
sekä täyteläisiä smootheja.
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Stevia-kasvia (Stevia rebaudiana Ber-
toni) esiintyy Amerikan mantereella laa-

jalti Yhdysvaltojen eteläosista aina Brasi-
lian ylängölle asti. Alkuperäiskansat, eten-
kin guarani-intiaanit ovat käyttäneet steviaa 
vuosisatojen ajan makeuttajana muun mu-
assa yrttiteesekoituksissa. Tieto stevia-kas-
vista levisi alkuperäiskansoilta ja sen käyttö 
on vähitellen levinnyt ympäri maailmaa. 

stevia luokitellaan luvanvarai-
seksi uuselinelintarvikkeeksi 
suomessa

Toukokuussa 1997 astui voimaan Euroo-
pan parlamentin ja Euroopan neuvoston 
asetus (EY N:o 258/97), jonka mukaan sel-
laisten elintarvikkeiden, joista ei ole aiem-
paa käyttökokemusta EU:n alueella, käyt-
töturvallisuus tulee varmistaa ennen niiden 
hyväksymistä. Eviran mukaan stevian leh-
distä tehdyn jauheen tuominen elintarvike-
markkinoille on Suomessa kiellettyä. 

Tämä kielto ihmetyttää, koska kuivattua 
stevianlehtijauhetta on myyty Englannissa 
kaupallisessa tarkoituksessa jo vuodesta 
1989 lähtien. Samana vuonna alkoi Espan-
jassa, Belgiassa ja Englannissa myös stevia-
kasvin viljely kasvihuoneolosuhteissa. 

Lisäksi Belgian terveys- ja elintarvikemi-
nisteriö on listannut stevian hyväksyttyjen 
elintarvikkeiden listalle. Stevia pitäisi hy-
väksyä myös Suomessa markkinoille elin-
tarvikkeena.

Kasvia voi tilata maista, joissa se on hy-
väksytty ravintolisäksi tai elintarvikkeeksi. 
Ravintolisäksi stevia on hyväksytty muun 
muassa Yhdysvalloissa, Paraguayssa, Brasi-
liassa ja Japanissa. Euroopan unionin ulko-
puolella markkinoilla yleisesti olevat kui-

vatut stevianlehtituotteet saattavat sisältää 
pieniä määriä kukkia, varsia ja siemeniä. 

stevian käyttö makeuttajana
Kuivattu stevian lehti on 30–45 kertaa ma-
keampaa kuin sakkaroosi. Siitä odotetaan 
kehittyvän tärkeä makeuttaja elintarvike-
alalla. Kuivatuista stevian lehdistä tehtyä 
jauhetta voi käyttää makeuttajana muun 
muassa suklaassa, teessä ja kahvissa. 

Tuoreita lehtiä voi lisätä salaattiin pieniä 
määriä. Stevian siemeniä voi ostaa siemen-
kaupoista ja taimia voi kysellä taimimyy-
mälöistä.

Stevian lehdet ovat sekä kuivattuina että 
jauhettuina turvallinen ja luonnollinen ma-
keuttaja. Tieteelliseen kirjallisuuteen perus-
tuen kuivattuja steviakasvin lehtiä voi käyt-
tää turvallisesti 5–15 grammaa päivässä. 
Hyväksytyksi päivittäiseksi saanniksi on eh-
dotettu 250 mg kuivattuja stevian lehtiä 
painokiloa kohden päivässä.

Euroopan unionin elintarvikemarkkoilla 
on tällä hetkellä sallittua käyttää stevia-kas-

Yleistyvä makeuttaja 

stevia

Suhtautuminen steviaan on muuttunut no-
peasti. Parvekeviljelijän hittituotetta käytetään 
yhä yleistyvästi makeuttajana Suomessakin.
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vista erotettuja ste-
violiglykosideja, 
jotka antavat kas-
ville sen ominaisma-
keuden. Stevioligly-
kosidi on 200–300 
kertaa makeampaa 
kuin sakkaroosi.

Stevioliglykosi-
dit erotetaan uutta-
malla ja käyttämällä 
liuottimia (esimer-
kiksi butanolia, iso-
butanolia, bentsee-
niä, kloroformia 
tai heksaania). Eläinruokintakokeiden pe-
rusteella stevioliglykosideista steviosidi voi 
alentaa kilpirauhasen T3-hormonin (trijo-
dityroniinin) tasoa.

Steviosidi imeytyy kuitenkin heikosti 
suolistosta, jossa se toimii antimikrobisena 
yhdisteenä. Steviosidi voi vaikuttaa suolis-
ton mikrobiflooraan joko haitallisesti tai 
hyödyllisesti. Stevian lehtien muut kom-
ponentit voivat estää steviosidien vaikutta-
vuutta T3-hormooniin.

stevian ravintoainepitoisuuksista
Stevian tuoreet lehdet sisältävät 80–85 pro-
senttia vettä, noin 11 prosenttia proteii-
nia ja noin 15 prosenttia kuitua (kuitusolut 
muodostuvat mm. aminohapoista). Lisäksi 
niissä on lukuisia erilaisia kasvikemikaa-
leja (muun muassa askorbiinihappo, beeta-
karoteeni, steviosidi, stevioli, rebaudiosidin 
A- ja B-muodot, apigeniini, austroinuliini, 
avikulariini, beetasitosteroli ja kahvihappo). 

Stevian tuoreet lehdet sisältävät myös 
kivennäisaineita (muun muassa alumii-
nia, mangaania, fosforia, kaliumia, kal-
siumia, kromia, seleeniä, kobolttia, piitä, 
natriumia, tinaa, rautaa ja magnesiumia). 
Niissä on myös hieman rasvahappoja.

Kuivatuista stevian lehdistä tehty kylmä-
vesiuute sisältää muun muassa flavonoideja, 
vesiliukoista klorofylliä, hydroksikanelihap-
poja, kahvihappoa, klorogeenihappoa, ve-

siliukoisia oligosakkarideja, vapaita ami-
nohappoja, vapaita sokereita, rasvahappoja 
sekä kivennäisaineita.

Kuivatuksen aikana, etenkin uunikuiva-
tuksessa, menetetään merkittävä osa stevia-
kasvin vaikuttavista haihtuvista yhdisteistä.

stevian vaikutuksia
Tutkimusten perusteella stevia vaikuttaa ve-
rensokeria alentavasti ja estää syöpää. Ste-
via-uute vaikuttaa sydämeen ja munuaisiin: 
se alentaa korkeaa verenpainetta, vahvistaa 
ja tasaa sydänlihaksen toimintaa, lisää fa-
gosyyttien eli immuunijärjestelmän syöjä-
solujen aktiivisuutta ja alentaa plasman 
testosteronitasoa. 

Stevia-uutteen on todettu tehoavan ihmi-
sessä vaikuttavan rotaviruksen neljään se-
rotyyppiin ja olevan selektiivisesti antimik-
robinen.

Stevian tiedetään lisäksi estävän hammas-
kariesta sen antimikrobisista ominaisuuk-
sista johtuen. Eläinruokintakokeiden mu-
kaan stevian lehdet ja stevioliglykosidit li-
säävät vatsan seudun rasvaa. Ihmisillä ste-
via-kasvin käyttö on yhdistetty normaali-
painon ylläpitämiseen.

Ari Vihertuuli
Kirjoittajalta voi kysellä kirjoitukseen käytettyjä 
lähteitä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
ari.vihertuuli@gmail.com.

HELSINKI:
  Kamppi: Salomonkatu 5
  Hakaniemi: Sörnäisten ranta e 5
  Itäkeskus: I ksen kauppakeskus
  Keskusta: City-käytävä (Saarisen piha)
TURKU: Yliopistonkatu 23
TAMPERE: Hämeenkatu 15
VERKKOKAUPPA: www.ruohonjuuri.fi

Luomuruokaa, superfoodeja, terveystuo eita ja luonnonkosme ikkaa.

HUOM! Elävän ravinnon yhdistyksen 
jäsenille Ruohonjuuren myymälöistä 

- 5 %:n alennus kaikista norm. hint. 
tuo eista. Jäsenalennuksen saat myös 

Ruohonjuuren verkkokaupasta 
alennuskoodilla: QUVJ26VP
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Minun tarinani

Tyttäreni sairastui 7-vuotiaana 
yllättäen krooniseen munuais-

tautiin nimeltään nefroottinen syndrooma. 
Tauti on idiopaattinen, mikä tarkoittaa, et-
tei syytä sairastumiseen tiedetä - eikä tie-
detä parannuskeinoakaan. Hoitona on en-
sin Prednison steroidit ja sen jälkeen sytos-
taatit. Taudin uudelleen paheneminen tu-
lee helposti joka flunssasta. Flunssia tulikin 
usein, koska vastustuskyky oli lääkkeistä 
huono.

Elimme aikamoisessa stressissä ja oravan-
pyörässä. Lääkkeitä tarvittiin, mutta lääk-
keet aiheuttivat kauheita sivuoireita. Tyttä-
reni oli turvonnut, väsynyt, kärsi Cushingin 
oireyhtymästä, joka pullotti posket sekä nis-
kan ja kaulan ja vaikeutti hengittämistä ja 
teki äänen kimeäksi. 

Tytön vatsa oli niin turvonnut, että hä-
nelle piti ostaa kaksi kokoa isompia hou-
suja kuminauhavyötäröllä. Lisäksi lapsen 
mieliala oli kuin vuoristorata. Nokkosrok-
kokin puhkesi stressistä. Kesä ja syksy oli-
vat todella rankkaa aikaa.

Me taistelimme päästäksemme eroon 
lääkkeistä, vaikka useinhan taistellaan, jotta 
tulisi terveeksi taudista. Tyttärelläni oli re-

lapsi relapsin jälkeen ja sytostaatteja tarjot-
tiin joka kontrollikäynnillä steroidien li-
säksi. Paranemisesta tai vaihtoehdoista ei 
puhuttu, vain vahvemmista lääkkeistä.

tauti aiheutti valtavan tiedonjanon
Istuin iltaisin ja googletin kaiken tiedon, 
minkä löysin tästä harvinaisesta taudista. 
Minua ihmetytti saman taudin erilaiset 
hoitotavat eri maissa. Englannissa lääkä-
rit laittavat nämä lapset heti vähäsuolaiselle  
dieetille. Suomessa sai syödä mitä haluaa.

Kävin yksityisellä puolella eri nefrolo-
geilla (munuaislääkäreillä) pyytämässä to-
distusta kouluun viljattomasta ja maidot-
tomasta ruokavaliosta. Näytin todisteeksi 
Amerikasta tilaamiani kirjoja, joissa oli tut-
kimuksia ruokavalion hyödyistä tässä tau-
dissa. Todistusta en saanut, sillä  lääkärei-
den mukaan ruokavaliolla ei ollut mitään 

MehustaMinen 
on tie

teRveyteen

Tara Langen tyttären   
munuaistauti ja siitä
selviytyminen mehusta-
malla muutti koko 
perheen elämän. 

Tara Lan�e ja hänen tyttärensä kukoistavat 
voitettuaan tyttären vaikean sairaukden. .
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merkitystä. Liityin kaikkiin ulkomaisiin 
vanhempien tukiryhmiin. Niissä moni ker-
toi saaneensa apua ruokavaliosta. 

Aloin katsoa dokumentteja ruokateolli-
suudesta. Kun olin katsonut YouTubesta 
dokumentin Fat, sick and nearly dead, tie-
sin, että tyttäreni parantuisi koko tau-
dista. Siinä Joe Cross pää-
see eroon Prednisonista ja 
kroonisesta nokkosrokos-
taan mehustamisen ansi-
osta. 

Katsoin päälle dokumen-
tit Forks over Knives ja Food 
Matters ja homma oli sillä selvä. Keho osaa 
itse parantaa itsensä, jos siihen antaa sille 
mahdollisuuden! Olin siihen aina uskonut 
ja nyt uskoni oli niin vahva, että uskalsin 
uhmata lääkäreitä ja tehdä kaikkeni, että 
tyttäreni parantuisi.

otin ohjat omiin käsiini
Aloitin tiukan hypoallergeenisen dieetin. 
Aloitimme aamut juomalla vihermehuja. 
Pakkasin tyttärelleni eväät kouluun koko 
kevätlukukauden ajan. 

Puolen vuoden aikana tapahtui suuria 
muutoksia tytön ulkonäössä: turvotus laski, 
posket kaventuivat, ihon laatu parani enti-
selleen ja mieliala oli tasainen. Tyttö, joka 
ennen uuvahti sohvalle kuuden aikaan il-
lalla, oli täynnä energiaa. 

Tytär tiesi itsekin muutoksen aiheutuvan 
vihermehuista, joten vaikka niiden maku 
ei aina miellyttänyt, hän arvosti niitä ja joi 
aina ison lasin mukisematta.

Hän sai silti monta relapsia ja söi suuria 
määriä steroideja, mutta lääkkeiden mini-
maaliset sivuoireet antoivat hänelle uuden 
elämän. Aloimme keskittyä henkiseen hy-
vinvointiin. Vietimme paljon aikaa luon-
nossa, joogasimme ja tutustuimme ener-
gioihin ja kehon viesteihin. 

Unohdimme taudin, nautimme elä-
mästä, nauroimme paljon ja kotimme oli 

täynnä iloa ja rakkautta. Pieniä asioita osasi 
arvostaa ihan eri tavalla pimeän jakson jäl-
keen. Tyttärenikin uskoi parantuvansa ja 
sillä oli suurin merkitys.

Syksyllä kouluun mentäessä tyttö oli ol-
lut relapsi-vapaa jo loppukesän ajan. Hä-
nen hartain toiveensa oli syödä koulussa 

samaa ruokaa kuin 
muut. 

Äidin intuitiolla 
tiesin, että keho oli 
jo parantunut. Näin 
sen myös lapseni sil-
mistä ja olemuksesta. 

Hän oli aivan eri tyttö kuin ennen sairas-
tumista. 

Ujosta ja vaatimattomasta tytöstä oli tul-
lut itsevarma ja määrätietoinen. Sairaus oli 
saanut tyttäreni puhkeamaan kukkaan. Pa-
lasimme normaaliin ruokavalioon pikku-
hiljaa, sillä tiesin, että aamun vihermehusta 
tyttö sai kaiken tarvitsemansa paranemis-
prosessiinsa. 

Mehujen parantava voima  
Tyttäreni on ollut nyt terve vuoden. Kroo-
ninen, mahdollisesti loppuelämän tauti, 
saatiin kuriin vuodessa puolen vuoden 
ruokavaliolla ja vuoden jokapäiväisellä 
mehustamisella. 

Tyttö täytti juuri yhdeksän vuotta. 
Emme tarvitse enää rajoittavia ruokavali-
oita. Hän juo vihermehuja silloin tällöin, 
tietää ravinnosta todella paljon ja opettaa 
muitakin. 

Munuaistauti on yksi mielenkiintoisim-
mista ja opettavaisimmista asioista, mitä 
meidän koko suvulle on tapahtunut.

Miesystäväni kiinnostui myös mehusta-
misesta, sillä näki tyttäressäni tapahtuneen 
uskomattoman muutoksen. Mieheni kärsi 
ylipainosta ja oli syönyt Nexiumia refluksi-
tautiinsa yli kymmenen vuotta. 

Minä tietenkin uskoin, että hänenkin 
krooninen vaivansa oli parannettavissa, 

"Munuaistauti on yksi mielen-
kiintoisimmista ja opettavai-
simmista asioista, mitä koko 
suvulle on tapahtunut."
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mutta en tuputtanut hänelle mitään, sillä 
tiedän, että parantumisen on lähdettävä 
omasta uskosta ja halusta. 

Mies osti itselleen mehustimen ja teki 
ensin kolmen päivän detox-kuurin. Hän 
hämmästyi sen vaikutuksesta niin, että al-
koi suunnitella viikon mehustuskuuria. 

Brittien 
mehustus-
kuninkaan 
Jason Va-
len ohjeilla 
oma britti-
mieheni Ja-
son joi vii-
kon vihermehuja eikä ole nyt vuoteen syö-
nyt pillerin pilleriä. Hän on myös laihtunut 
viitisentoista kiloa mehustamisen avulla. 
Hän sanoo mehustamisen avulla löytä-
neensä uuden elämäntavan, yhteyden ke-
hoonsa ja kirkkaan mielen. 

Mehustaminen on helppoa
Mehustaminen on simppeliä ja yksinker-
taista ja halpaakin, kun ajattelee miten pal-
jon terveyttä edistäviä aineita saa yhdestä 
mehulasista. Olemme tottuneet siihen, että 
kaikki on niin monimutkaista, että häm-
mästymme, emmekä usko, että joku näin 
simppeli juttu voisi toimia näin tehok-
kaasti. Omaa terveyden tilaa ja energiata-
soaan voi todella parantaa ihan itse, tietä-
mättä superfoodeista tai ravintolisistä yh-
tään mitään!

Kaikki osaavat mehustaa ja raaka-aineet 
saa helposti kaupasta, torilta, palstoilta ja 
luonnosta. Mehustamalla saa lapset innos-
tumaan vihanneksista ja syömään (juo-
maan) kaikkia niitä aineita, joihin he eivät 
lautasella koskisi. 

Mehustamisessa ei mene ruokaa huk-
kaan, sillä mehustimeen menevät parsan-
varret (jotka sisältävät paljon enemmän vi-
tamiineja kuin kukinto), omenat ja hedel-
mät kokonaisina, meloni kuorineen, kuk-

Minun tarinani
kakaalin vihreät lehdet, voikukat, nokkoset 
ja yrttien varret.

We are overeating but under-
nourished
Syömme määrällisesti paljon, mutta ke-
homme silti huutaa nälkää, sillä emme saa 

nykyajan prosessoidusta ruuasta 
kaikkia niitä ravintoaineita, joita 
tarvitsemme.

Ravintoaineita me tarvitsemme, 
jotta keho voi tehdä sen, minkä 
osaa – parantaa itse itsensä. Me 
tarvitsemme tien parantumiseen. 
Ruokavalion avulla voimme konk-

reettisesti tehdä jotain sen eteen, että pa-
rantuisimme. Se on monelle tärkeä ja iso 
askel. Kun alamme nähdä tuloksia, alamme 
uskoa parantumiseen. Sitten olemmekin jo 
melkein perillä. 

Minä olen ikuisesti kiitollinen matkas-
tamme tyttäreni kanssa. Mehustamisen 
hyödyistä kerron mieluusti muillekin. Jär-
jestän säännöllisesti mehustusluentoja, 
joista saa lisää tietoa sivuiltani www.babyjoy.fi.

Tara Lange

”We are overeating but under-
nourished - syömme määrälli-
sesti paljon, mutta kehomme on 
jatkuvasti aliravittu”.

Koko tarina on luettavissa Taran �lo�issa 
http:��mykidhasns.�lo�spot.fi�
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Ravitsemus on terveyden kulmakivi", 
professori Sinikka Piippo toteaa Puh-

dasta ravintoa -kirjan alussa. Kirjassa hän 
antaa selkeitä ja yksityiskohtaisia vastauksia 
moniin kysymyksiin. 

Kaikkein terveellisimmät kasvit
Kirja käsittelee laajasti ja tarkasti noin 37 
kasvia tai kasviryhmää, jotka ovat Piipon 
mukaan kaikkein terveellisimmät super-
ruoat. Useimpien kasvien esittely sisältää 
erillisen tieteellisen tarkan selostuksen nii-
den ainesosista määrineen. Kirja on tarkoi-
tettu myös terveydenhuollon ammattilais-
ten käyttöön. 

Kasvisryhmiin kuuluvat muun muassa 
pähkinät, siemenet, kaalit, sipulit ja levät. 
Joka luvussa esitellään ensin kasvi tai ryh-
mään kuuluvat kasvit, esimerkiksi 11 eri 
pähkinää. Sen jälkeen kerrotaan kasvien ai-
nesosien vaikutuksesta terveyteen. Joskus 
Piippo käyttää sanoja voi tai saattaa vai-
kuttaa, mutta useimpien kasvien kohdalta 
nämä sanat puuttuvat. 

Ehkäisee syöpää ei ole harvinainen kir-
jassa todettu vaikutus. Esimerkiksi kaaleilla 
todetaan olevan useita terveysvaikutuksia, 
myös syöpää ehkäiseviä. 

Piippo käsittelee myös hapankaalia ja to-
teaa, että siinä on ”paljon kasveissa harvi-
naista B12-vitamiinia”, - siis paljon! Voiko 
hapankaalipäivänä siis jättää B12-pille-
rin väliin?! Eri kasvien käytöstä Piippo an-
taa monia hyviä käytännön ohjeita. Hapan-
kaalin kohdalla jäin kuitenkin kaipaamaan 
neuvoa B12-vitamiinin riittävyydestä.

Kirjan jokainen luku päättyy varoituk-
siin. Esimerkiksi kaalien kohdalla kilpirau-
hasen vajaatoiminnasta kärsiviä kehoitetaan 
syömään niitä kohtuudella, ”enintään 5 dl 
päivässä eikä päivittäin”, sillä ”kaalit sisäl-
tävät goitrogeenejä, jotka voivat sekoittaa 
kilpirauhasen toimintaa ja lisäksi estää jo-
din imeytymistä”. Muille gointrogeeneistä 
ei ole haittaa. 

Jokainen joka epäilee jonkun ruoka-ai-
neen sopivuutta itselleen, saattaa hyvinkin 
löytää tästä kirjasta selityksen asialle. Myös 
liiallisesta käytöstä on tietoa.

superfoodit
Kirjassa on tieteellisen luotettavaa tietoa su-
perfoodeista. Piipon 37:n kaikkein terveel-
lisimpien kasvien joukossa esitellään myös 
monta ulkomaista superfood-kasvia: ash-
wagandha, brahmi, goji, kaakao ja suklaa, 
maca, suma ja tulsi. Piipon lähtökohta kui-
tenkin on, ettei mikään kasvi, ei edes su-
perfood, yksinään tuo terveyttä. Tarvit-
semme monien eri ryhmien kasveja. 

Piippo toteaa lisäksi, että superfoodeina 
mainostetuista kasveista on vielä liian vä-
hän tietoa. Kirjassa on myös selostus kas-
veista, joita Piipon mukaan melko perus-
teettomasti mainostetaan superfoodeina.

entä elävä raakaravinto?
Elävää ravintoa Piippo ei erityisesti käsit-
tele. Joidenkin kasvien kohdalla Piippo to-

Kasvitieteilijän suositteleMat 

suPeRRuoat
Kasvitieteilijä Sinikka Piippo on 
pitkän tutkijanuransa aikana 
kirjoittanut useita tieteellisiä 
teoksia kasveista. Puhdasta ra-
vintoa -kirjan hän teki tärkeim-
pien terveellisten ruokakasvien 
ja niiden käytön käsikirjaksi ja 
osallistuu sen avulla myös su-
perfood-keskusteluun.
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teaa, että sitä voi idättää. Kuinka paljon ra-
vintoarvot lisääntyvät idätysprosessin ai-
kana, kirja ei kerro. 

Joidenkin kasvien kohdalla Piippo to-
teaa, että kuumentaminen yli 40 asteeseen 
tuhoaa tietyn ainesosan. Sen lähemmäksi 
ruoan elävyyttä tämä kirja ei vie. 

Elävän ravinnon superaineesta lehtivihre-
ästä on lyhyt, mutta tärkeä maininta: klo-
rofylli (ja sen johdos klorofylliini) ”pystyy 
sitomaan syöpää synnyttäviä aineita estäen 
niiden imeytymistä ruoansulatuskanavasta”. 
Myös vehnäkasvin esittelyn yhteydessä on 
tietoa vehnänoraan terveysvaikutuksista.

Vaikka Puhdasta ravintoa ei ole kirja elä-
västä ravinnosta eikä raakaravinnosta, se on 
tärkeä kirja kasviksista, joista me ruoan val-
mistamme. Sitä voi suositella sekä koke-
neelle elävän raakaravinnon syöjälle tieto-
jen syventäjänä että kasvisruokaan siirty-
jälle, joka miettii ”saanko tästä ravinnosta 
nyt ihan varmasti kaiken mitä tarvitsen”. 
Kirjan lukeminen poistaa epävarmuuden.

Puhdasta ravintoa -kirjaa on myynnissä 
nyt myös ERY:n toimistossa. Jos sinulla ei 
vielä ole tätä viime vuonna ilmestynyttä 
kirjaa, suosittelen hankkimaan sen jo kesä-
lukemiseksi!

Kaija Shurupov

Viime lehden artikkelissa Kasvien ter-
veysvaikutuksista Sinikka Piippo pu-

hui herneenversoista ja auringonkukanver-
soista, että niissä on ”aika vähän mitään ra-
vinteita ja aineosista ei ole paljon tietoa”. 
Samalla hän puhui myös kurkuista, esimer-
kiksi ”Minun on hyvin vaikea keksiä syytä, 
miksi sitä käytetään. Siinä ei ole mitään, 
paitsi tietysti nestettä.” 

Auringonkukanversojen ja herneenverso-
jen ravinnerikkaudesta on tietoa mm. Hip-
pocrates Health Instituutin websivuilla. Au-
ringonkukanversot sisältävät kaikki ihmis-
ten tarvitsemat aminohapot ja herneenver-
sot tulevat hyvänä kakkosena heti perässä. 
Katso www.hippocratesinst.org (otsikko 
Wheatgrass & Living foods)

“The most nutritious of all sprouts, sun-
flower sprouts represent a complete pro-
tein, meaning they contain every amino 
acid your body needs. These sprouts con-
tain an abundance of sun-energy and chlo-
rophyll, as well as vitamin D. Pea sprouts 
come in just behind sunflower sprouts 
when it comes to overall nutrition. They 
contain a significant amount of bioac-
tive lecithin and help eliminate accumula-
ted deposits on arterial walls, in addition 
to being an excellent source of chlorophyll 
and protein.”

Lukijakommentti

Pakuritee – Bio King
www.ekosego.fi 044-5610103

Luomukauppa

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
0400-682012

Infr
apu
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ussi

399
€
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Kun avaan oveni aamulla, näen edessäni 
luontoäidin tarjoamat runsaat antimet. 

Siinä ne ovat ihan ilmaisiksi tarjolla, vaikka 
en ole nähnyt mitään vaivaa niiden eteen. 
En ole kuokkinut pellolla, en edes ajatusta 
niihin sijoittanut, mutta siinä ne ovat iloi-
sesti minua vastassa: voikukat, vuohenput-
ket, vaahteran kukat - terveyttä ja elinvoi-
maa uhkuen.

Voikukka, tuo luonnon ihme! 
Voikukka on 
kuvankaunis, 
aurinkoinen 
kasvi. Ranska-
laiset osaavat ar-
vostaa sitä erin-
omaisena sa-
laattikasvina ja 
ovat jopa vil-
jelleet sitä hie-
noissa hoveissa 
ainakin 1700-
luvulta saakka. Voikukalla on lukematto-
mia terveyshyötyjä. Se on ravintorikkaampi 
kuin mikään, mitä löydät kaupan vihreältä 
osastolta. 

Vihreissä lehdissä on kaikki välttämättö-
mät aminohapot, joista keho rakentaa pro-
teiineja. Siinä on A-, B-, C-, D-, E- ja K-vi-
tamiineja, kaliumia, rautaa, magnesiumia, 
sinkkiä ja ties mitä kaikkea! Voikukka on 

todellinen ravintoaarre. Koko kasvi on syö-
tävä juuresta kukkaan, ympäri vuoden, aina 
vaan.

Kokeile itse, niin kehosi oppii tunte-
maan sen voiman. Ihana smoothie-resepti 
on niinkin yksinkertainen kuin: voikukkaa 
ja banaania!

Voikukka-banaanismoothie
Laita alkuun 1-2 banaania, 1/2 dl vettä ja 
muutama voikukanlehti blenderiin. 
   Pikku hiljaa voit alkaa lisätä voikukan 
osuutta ja tunnet, kuinka kehossasi kaikki 
alkaa muuttua parempaan suuntaan. 
Smoothie on parasta juoda aamulla. Sen 
annetaan mielellään imeytyä ainakin 
puoli tuntia ennen muuta ruokailua.

Puutarhan Kuningattaret
Ruusujen 
kukat ovat 
syötäviä. Ne 
ovat todella 
kauniita sa-
laateissa ja 
pääsevät täy-
teen lois-
toonsa raa-
kakakkuja 
kruunatessa. 

Saat niiden hurmaavan tuoksun talteen 
täyttämällä lasipurkin terälehdillä piripin-

Villivihannesten 
Voimaa

Ilona Oranen veti alkukesästä villivihannesretkiä 
myös eryläisille Helsingin Vartiosaaressa.
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taan ja kaatamalla vettä päälle. Pidä purk-
kia jääkaapissa suljettuna noin yhden vii-
kon. Vesi on nyt ammentanut ruusujen tai-
kaa: voit siivilöidä ruusuveden talteen ja 
vaikka pakastaa talven romanttisia hetkiä 
varten. (Huom. Kaupan ruusuja ei kan-
natta syödä, sillä niissä saattaa olla kemi-
kaaleja).

Kaikki tämä on vasta alkua, sillä pihallasi 
kasvaa ties mitä hienouksia ja superfoodeja. 
Erinomainen opas pihasi aarreaittaan on 
Sinikka Piipon Luonnonyrtit. Teoksen saa 
vaikka kirjastosta lainaan. Lisää tietoa on 

myös nettisivuillani: Prema.fi/EläväRavinto 
ja blogissani: JoyIsMyNature.Blogspot.fi.

Jos olet kiinnostunut (Helsingin seu-
dulla) villivihannesretkistä, joissa tunniste-
taan kasveja yhdessä, vaihdetaan vinkkejä 
ja vietetään aikaa valoisten ihmisten kanssa, 
niin kannattaa liittyä FB-ryhmään Voimaa 
Villivihanneksista. Ryhmässä jaamme tietoa 
ja inspiraatiota.

Ravintorikkaita elämyksiä Luontoäidin 
huomassa!

Toivottelee Ilona Oranen  
Prema Era (Empowering the Light in You)

Toukokuun Ravintolapäivän Raaka 
baari vedettiin hallituksen voimin. Re-

septit tuunattiin pääosin olemassa olevien 
ja kursseilla opittujen reseptien pohjalta. 
Resepteissä versioitiin mm. Outi Rinteen 
Raakaruoka-aika!-kirjan Suklaamoussea ja 

Raaka baarin 
Keväiset raakaherkut

Lemon pie -puuroa, Maria Lönnqvistin 
kursseilla opittuja kräkkereitä ja suklaakak-
kua sekä Suvi Tikamon tyrnikuorrutetta 
sekä Irma Tolosen kurssin riksaa. 

Seuraava Ravintolapäivä - ja Raaka baari 
on 17. elokuuta. Rohkeasti yrittämään!

Ari Vihertuuli, Ella Stenroos ja Sylvia Sandoval ahkeroivat toukokuun �aaka �aarissa.
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Reseptit

Pellavakräkkerit
3,5 dl pellavansiemenjauhetta
2,5 dl pellavansiemeniä
1,0 dl auringonkukansiemeniä
2 rkl ravintohiivahiutaleita
3 tomaattia pieninä kuutioina
1 paprika pieninä kuutioina
2 punaista sipulia suikaloituna
1 kpl romainesalaatti
1 rkl oreganoa
1 rkl tuoretta korianteria silputtuna
1 tl chilijauhetta 
1 valkosipulinkynsi puristettuna
1 sitruunan mehu
1 tl suolaa

Sekoita kaikki ainekset isossa kulhossa. 
Levitä seos ohueksi levyksi leivinpaperin 
päälle kuivurin pellille ja kuivata noin 12 
tuntia 40C asteessa.

Riksa
2 dl villivihanneksia (kaikkia lehtiä hie-
noksi leikattuina tai monitoimikoneella
jauhettuina, esim. vuohenputki, nok-
konen, voikukka, siankärsämö, apila, 
maitohorsma)
1/3 dl saksanpähkinöitä liotettuna
1/3 dl manteleita liotettuna
1/3 dl cashewpähkinöitä liotettuna
1 valkosipulinkynsi
1 rkl sitruunamehua
½ tl soijakastiketta tai suolaa
(1 tl oliiviöljyä)

Tehosekoita pähkinät ja mantelit karkeak-
si. Lisää villivihannekset ja muut aineet ja 
blendaa vielä hetki. 
   Riksa sopii elävän ravinnon leivän kera. 
Riksa säilyy jääkaapissa 1-2 vuorokautta.
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Villivihannessalaatti, riksa ja pellavakräkkerit oli maittava yhdistelmä toukokuun �aaka �aarissa.
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Reseptit

Salaatti
villivihannekset (voikukka, vuohenputki)
1 kpl romainesalaatti
2 tomaattia kuutioina
½  kurkkua kuutioina
½  punasipulia silputtuna
(ituja)

Dijon-kastike
0,5 dl oliiviöljyä
1 tl hunajaa
1 tl sitruunamehua
1 tl Dijon sinappia
¼ tl suolaa

Valmista salaatinkastike edellisenä iltana. 
Leikkaa noin puolet voikukan määrästä 
paloiksi ja marinoi niitä salaatinkastik-
keessa vähintään 2 tuntia. 
   Sekoita salaatin aineet ja marinoidut 
voikukat. Tarjoa Dijon-kastikkeen kera.

Viherkeitto
1 kpl kypsä avokado
4 kpl tomaatti
1 kpl ruukkupersilja
1 dl oliiviöljyä
2 valkosipulinkynttä
puolikkaan sitruunan mehu
suola

Tehosekoita kaikki ainekset tasaiseksi. 

Viherkeiton päälle voi ripotella vaikka ituja.

Appelsiiniviipaleet raikastavat appelsiini-suk-
laamoussen.

Appelsiini-suklaamousse
2,5 dl cashewpähkinöitä liotettuna
3,5 rkl raakakaakaojauhetta
0,5 tl vaniljaa
0,5 tl tamaria tai suolaa
4 rkl agavesiirappia
1 appelsiinin mehu
2 tl raastettua luomuappelsiinin kuorta
0,5 tl kardemummaa jauhettuna
1 rkl psylliumjauhetta

Siivilöi pähkinät ja tehosekoita kaikki 
ainekset tasaiseksi. Koristele mustikalla, 
appelsiiniviipaleilla ja sitruunamelissalla.
...Paksusta moussesta voi muotoilla 
lautaselle halutunmuotoisen massan tai 
tarjota moussen esimerkiksi lasista.
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Reseptit

Tyrni-suklaakakku
valmistelut - laita lasikulhoihin likoa-
maan:
2,5 dl saksanpähkinöitä
3 dl cashewpähkinöitä
2,5 dl taateleita (tuoreita ei tarvitse liot-
taa, poista siemenet)

Laita ne veteen edellisenä iltana. Huuhdo 
pähkinät siivilän avulla ennen käyttöä.
Raasta 1 dl kaakaovoita ja sulata se 
nestemäiseksi vesihauteessa miedolla 
lämmöllä.

pohja:
2,5 dl saksapähkinöitä liotettuna
2,5 dl taateleita liotettuna
¼ tl laadukasta suolaa
raakakaakaojauhetta

Blendaa kaikki ainekset tehosekoittimes-
sa tai monitoimikoneessa tasaiseksi mas-
saksi ja levitä irtopohjavuoan pohjalle 
leivinpaperin päälle. Siisti reunat.

täyte:
3,0 dl cashewpähkinöitä
1 dl kaakaovoita vesihauteessa sulatet-
tuna
1,5 dl agavesiirappia tai palmusokeria
0,5 dl raakakaakaojauhetta
2 tl soijalesitiiniä
1 dl tocoa
0,5 dl vettä
¼ tl laadukasta suolaa

Blendaa kaikki ainekset tehosekoittimes-
sa aivan silkkiseksi ja levitä seos tasaisek-
si pohjan päälle, siisti reunat. Vie vuoka 
pakastimeen muutamaksi tunniksi.

kuorrutus:
1 dl tyrniä
3 kpl kuivattua aprikoosia
0,5 dl vettä
0,5 dl kookossokeria
1 dl kookosöljyä (vesihauteessa sulatet-
tuna)

Tehosekoita kaikki muut ainekset paitsi 
kookosöljy sileäksi, lisää sitten kookosöljy 
ohuena nauhana koneen pyöriessä ja 
kaada seos jähmettyneen kakun täytteen 
päälle. Koristele kakku syötävillä kukilla 
ja/tai saksanpähkinöillä. Anna valmiin 
kakun tekeytyä jääkaapissa tunnin ennen 
tarjoilua.

Tyrnikuorrutuksella sai perussuklaakakusta 
tuunattua uuden kakun. Punaviinimarjoja 
kannattaa pakastaa terttuina, jolloin niitä voi 
käyttää näyttävinä koristeina kakuissa ja leivok-
sissa pitkin talvea.
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Reseptit

Täydellinen ruokasalaatti kahdelle
3 dl alfa-alfan ituja
1,5 dl linssin ituja
1 dl mungpavun ituja
1 dl sarviapilan ituja
1,5 dl tattarin versoja
1,5 dl auringonkukanversoja
1,5 dl palsternakan tai nauriin raastetta
1,5 dl raastettua retikkaa
1,5 dl punakaalia siivuina
1 tomaatti siivuina
½ avokadoa siivuina

Tee salaattikulhoon peti iduista ja vihre-
istä versoista. Asettele valkeat raasteet eli 
palsternakka ja retikka kulhon reunoille 
itujen ja vihreiden lehtien päälle. Laita 
punainen kaali keskelle ja sen ympärille 
tomaatti ja avokado. 
   Iloitse salaattikulhon värikkäästä 
kauneudesta. Nauti salaatti siemen-
kastikkeen kera täydellisen valkuaisen 
saamiseksi.

Täydellinen ruokasalaatti neljälle
3 dl alfa-alfan ituja
3 dl mungpavun ituja
1-3 dl sarviapilan ituja
1,5 dl auringonkukan ituja
3 dl tattarin versoja
3 dl auringonkukanversoja
3 dl juurikkaiden lehtiä silputtuna
1 pieni sipuli silputtuna
2 tomaattia viipaleina
1 pieni kesäkurpitsa viipaleina
½ pieni kurkku viipaleina
1 punajuuri raasteena
1 keskikokoinen porkkana raasteena
2 varsisellerin vartta viipaleina
1 tl soijakastiketta

Sekoita idut ja vihreät keskenään salaat-
tikulhoon. Asettele vihannekset kauniisti 
päälle. Pureskele salaatti kunnolla.

Sitruuna–limevaahto
1 dl hirssiä
4 kuivattua aprikoosia liotettuna
2 rkl cashewpähkinöitä liotettuna
1,0 dl vettä (aprikoosin liotusvettä)
hunajaa
1 sitruunan mehu
0,5 limen mehu
1 tl raastettua luomusitruunan kuorta
0,5 tl raastettua luomulimen kuorta
pakastevadelmia koristeluun

Huuhtele hirssi hyvin edellisenä iltana 
useassa vedessä ja liota yön yli. Huuhtele 
samalla kuivatut aprikoosit ja laita likoa-
maan vesilasiin noin desiin vettä. Liota 
myös cashewpähkinät yön yli. 
   Siivilöi seuraavana aamuna hirssit ja 
pähkinät ja tehosekoita. Kaada joukkoon 
liotetut aprikoosit ja liotusvesi, mehut ja 
sitrusraaste, lisää hunajaa ja tehosekoita 
sileäksi vaahdoksi. Tarjoa marjojen 
kanssa.

Seuraavassa lisäksi Ann Wigmoren resep-
tikirjasta kesäisiä salaattivinkkejä:

Sitruuna-limevaahto tarjoiltiin pienissä jääte-
lörasioissa �aaka �aarissa. Jälkkäri sopii hyvin 
myös aamupuuroksi.
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Reseptit

Toinen täydellinen salaatti neljälle
5 dl auringonkukan versoja
5 dl tattarin versoja
3 dl mungpavun ituja
3 dl alfa-algfan ituja
1,5 dl kikherneen ituja
½ dl retiisin ituja
4 kpl siemenjuustolla täytettyjä sellerin-
varsia
4 kpl siemenjuustolla täytettyjä pa-
prikoita
2 kpl tuoretta maissia
8-12 kukkakaalin pikkukukintoa
2 lantun viipaletta
1 avokado viipaleina

Tee salaatin pohja vihreistä lehdistä. 
Asettele vihannekset päälle houkuttel-
evasti. Puolita maissit ja anna vieraiden 
jyrsiä siemenet irti tai irrota siemenet 
etukäteen rangasta. Tarjoa salaatti hapa-
tetun siemenkastikkeen kanssa.

Recipes for longer life. Dr. Ann Wigmore 
(vapaasti suomentanut Irma Tolonen)

Siemenkastike 
1 osa hyvin huuhdeltuja ja liotettuja 
auringonkukansiemeniä
½ osaa nestettä
pieni punajuuri raasteena
pieni porkkana raasteena
1 tl leväjauhetta

Jauha hienoksi tehosekoittimessa.
Siemenkastikkeeseen voi käyttää man-
teleita, seesamin siemeniä, parapäh-
kinöitä. Voit käyttää mieleisiä vihannek-
sia esimerkiksi kesäkurpitsaa, selleriä, 
paprikaa. Siemenkastikkeen saa helposti 
hapantumaan lisäämällä siihen hiukan 
hapankaalia.

Siemenjuusto perusohje
Saman verran hyvin huuhdeltuja ja liotet-
tuja siemeniä ja maitohappobakteerista 
nestettä 

(uudistava juoma on parasta, toiseksi 
parasta hyvän hapankaalin mehu ja 
kolmanneksi paras on puhdas vesi ja mai-
tohappobakteerikuorilon sisältö)

Jauha siemenet ja neste tasaiseksi 
massaksi tehosekoittimessa tai monito-
imikoneessa. Laita juusto hapantumaan 
huoneen lämpöön hyvin peitettynä 12-24 
tunniksi. Jos maitohappobakteereja 
on seoksessa paljon, lyhyt hapatu-
saika riittää. Esimerkiksi auringonku-
kansiemenet happanevat nopeasti. 
Auringonkukansiementen tummumista 
voi ehkäistä puristamalla juuston pinnalle 
sitruunanmehua. Siemeniksi käytetään 
auringonkukansiemeniä, manteleita, 
cashew-pähkinöitä tai näiden sekoituksia.

Hapatettu siemenkastike tehdään sie-
menjuuston reseptillä niin, että nestettä 
laitetaan kaksinkertaisesti juustoon 
nähden. Hapatusaika on 4-8 tuntia. 
Hapattaminen parantaa valkuaisaineiden 
imeytymistä kehoon. Siemenjuuston ja 
hapatetun siemenjuuston voi maustaa 
hapatuksen jälkeen yrteillä, muilla maus-
teilla tai vihannessilpulla.

Luonnonyrteistä
Luonnonyrtit ovat koko kesän maukkaita, 
kun kerää tuoreita uusia lehtiä, siis alle 
kuukauden ikäisiä. Käytän viherpirtelöön 
aamulenkillä keräämiäni lehtiä. Mukaan 
tulee useimmiten horsman, poimule-
hden, leveälehtisen voikukan ja vuo-
henputken uusia lehtiä. Siankärsämön 
lehdistä käytän vain hapsut. Ruoto on 
minulle liian voimakkaan makuinen. 
   Lehdet kerätään ennen kukintaa. Vakio-
paikoiltani kerään kukkanuput pois, jotta 
uusia lehtiä ilmestyisi. Ravinteikkaimman 
nokkosen lehdet pitää nykytutkimuksen 
mukaan joko kuivattaa tai ryöpätä ennen 
käyttöä.

Irma Tolonen
elävän ravinnon kouluttaja



�0

Yhdistys tiedottaa 

versopiiriin lisää väkeä
ERY:n toimitilassa keväällä kokeilumielessä 
aloittanut versopiiri jatkuu kesätauon jäl-
keen. Versopiiriin voi vielä ilmoittautua. 

Versopiiriläinen sitoutuu tilaamaan aina-
kin kahta GreenMJK:n tuotetta seuraavista: 
vehnänoras, herneenverso, auringonkukan-
verso ja valkolupiininverso 500 gramman 
tai 1 kilon pusseissa viikoittain. Tuotteet 
noudetaan toimistolta Museokatu 9 C 25 
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1 porttikäy-
tävästä) torstaisin kello 14–18. 

Tilaukset tehdään ERY:n toimistolle ja 
maksetaan etukäteen ERY:n tilille. Lisätie-
toja ERY:n toimistosta puhelimitse 050 501 
0505 tai ery@elavaravinto.fi.

Rawmix jäsenhintaan
Keväisestä Ravintolapäivän Raaka baari -
tarjouksesta jäi jokunen Rawmix R8000 -
tehosekoitin toimistolle. Raakailijan järeä 
tehosekoitin arki- ja juhlakäyttöön lähtee 
nyt jäsenhintaan 265 euroa (ovh 289). Toi-
vomuksena voi esittää joko mustan tai val-
koisen koneen.

Tilaa Rawmix-tehosekoitin ERY:n toimis-
tosta ery@elavaravinto.fi. Nouda laite toimis-
tosta, jolloin maksat koneen tilille etukä-
teen, tai pyydä se postiennakolla kotiin.

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

uusia kirjoja myytävänä
ERY:n toimistoon on hankittu uusia kir-
joja myytäväksi: Sinikka Piipon Puhdasta 

ravintoa, Karita Tykän Raakaa ja makeaa 
sekä Fionna Hillin Terveelliset ja maistuvat 
miniversot. 

Myöhemmin syksyllä saamme tuulah-
duksen Ann Wigmoren ajoilta, kun myyn-
tiin tulee Ann Wigmoren ja maaperän tut-
kija Dr. George Earp-Thomasin yhdessä 
tekemä kirja: Trace Mineral Deficiency in 
our Soil, The Real Cause of Disease. Dr. 
Brian Clement on laatinut esipuheen Hip-
pocrates Health Instituten lehdessäkin hiljat-
tain mainostettuun ”kadoksissa olleeseen” 
kirjaan.

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

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja 
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulliset 
koulutustilat käyttöösi syksyn raakaravin-
non ja elävän ravinnon kursseja varten! 

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

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

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

Raaka baarissa 17. elokuuta 
syksyn satoa
Syksyn ensimmäinen Ravintolapäivä on  
17.8., joten perinteiseen tapaan ERY:n 
Raaka baari on avoinna tuolloin. Raaka 
baari tarjoilee Syksyn satoa kello 13–16. 

Kevään Raaka baarin hitti kvinoa-raa-
kapizza uusine täytteineen on varmasti lis-
toilla. Makuhermoja kutkuttelevat mm. li-
säaineettomat ja maidottomat raakajääte-
löt ja juomat. Tarkempi menu lähempänä 
ajankohtaa mm. ERY:n Facebook-sivulla. 

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

Raaka baarin talkoisiin voi tulla oppi-
maan elävän raakaravinnon ruokien val-
mistusta - ja harjoittelemaan mahdollisen 
oman Ravintolapäivän tapahtuman pitä-
mistä perjantaina 15.8. ja lauantaina 16.8. 
Ilmoittaudu talkoisiin ery@elavaravinto.fi 
tai puhelimitse 050 501 0505! 

eRy:n tapahtumatorstait
Syksyn tapahtumatorstait käynnistyvät elo-
kuussa ERY:n koulutustiloissa (Museokatu 
9 C 25, käynti Vänrikki Stoolin katu 1 
porttikäytävästä). 

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

tuotetorstai 
To 14.8. klo 18–20 Tietoisku antioksidan-
teista ja antioksidanttitason mittaus 

Riittääkö terveellinen ruoka? Onko vita-
miineista hyötyä? Kiinnostaako sinua, ot-

taako kehosi vastaan ravinnon ruuasta, jota 
syöt? Entä se, jos käytät vitamiineja tai lisä-
ravinteita, onko niistä todellista hyötyä eli 
imeytyvätkö ne kunnolla? 

Lyhyessä tietoiskussa kerromme antiok-
sidanteista ja esittelemme lisäravinteita, 
joilla voit täydentää ruokavaliotasi. Lisäksi 
teemme antioksidanttitason mittauksia ha-
lukkaille. Näin pystyt näkemään, kuinka 
hyvin kehosi ottaa vastaan ravinnon, jota 
sille tarjoat! Mittauksen hinta tilaisuudessa 
on 25 € (normaalisti 35 €), käteismaksu.

Illan vetävät Pharmanexin edustajina 
Alina Menke ja Tuula Ala-Pietilä. Phar-
manex on 30 vuotta vanha tutkimusyritys. 
Sen tuotteet ovat orgaanisia niin pitkälle 
kuin mahdollista, pilleri- tai mehumuo-
dossa, imeytyvyys yli 60 % (normaalisti 
10–12 %). Tuotteilla on ”rahat takaisin” -
takuu kolmen kuukauden käytön jälkeen.  

Tervetuloa antioksidanttitason mittauk-
seen! Vapaa pääsy.

avoimet ovet taiteiden yönä
To 21.8. klo 18-20
Tule tutustumaan yhdistyksen tiloihin, kir-
joihin ja laitteisiin. Tarjolla tietoiskuja, de-
moja ja maistiaisia.

tietotorstai
To 4.9. klo 18–20 B12-vitamiineista
Mitkä ovat mahdolliset vitamiinin B12 läh-
teet ja mitkä tekijät voivat estää vitamiinin 
imeytymistä ja toimimista elimistössä? 

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Ari Vi-
hertuuli käsittelee luennollaan eri kobala-
miinimuotoja, B12-vitamiineja.

Oviraha jäseniltä 2 euroa, muilta 4 euroa.

Seuraa tulevia Tapahtumatorstain ti-
laisuuksia yhdistyksen kotisivuilta ja 
Facebook-sivuilta.



��

Tapahtumia & koulutusta

irma tolosen elävän ravinnon 
kursseja syksyllä
Viikonlopun viherpaasto syyskuussa

5.–7.9.2014 perjantai-illasta sunnuntaihin
Puhdistuskuuriin kuuluu, että juodaan tai 
syödään hitaasti monipuolista vellimäistä ja 
vihreää elävää ravintoa neljä kertaa päivän 
aikana. Perjantain kurssi-illalla nautimme 
yhden aterian. Lauantaina kurssiin sisältyy 
neljä juoma- ja ruoka-ateriaa. Sunnuntaina 
on kolmen ateriaa.  

Juomme vettä noin 1,5 -2 litraa päivässä, 
josta puoli litraa nautitaan aamulla en-
nen kurssin alkua. Päivän aikana nautimme 
nesteitä yhteensä neljän litran verran. Ra-
kennan ruokalistat niin, että saamme kurs-
sin aikana monipuolisen kokemuksen elä-
vän ravinnon vihreistä keittoruoista.

Kurssi alkaa pe klo 17.00 ja päättyy su  
n. klo 16. Kurssin hinta on 115 €, kun 
osanottajia on yli 10 (145 €, kun 6-9 hlöä). 
Kurssihinta sisältää kurssitilan, ruoan ja 
opetuksen. 

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka ovat 
tottuneet syömään kasvisravintoa. Ilmoit-
tautuminen: Irma Tolonen, elävän raakara-
vinnon kouluttaja, irma.tolonen@pp.inet.fi, 
p. 040 732 6851.

Kurssi on Elävä raakaravinto ry:n toimis-
tossa, Museokatu 9 C 25, 00100 Helsinki 
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1 porttikon-
gista.)

Elävän ravinnon ruoanvalmistuksen 
peruskurssit
3.–5.10.2014 sekä 21.–23.11.2014 per-
jantai-illasta sunnuntai-iltaan
Syksyn kaksi peruskurssia ovat samansi-
sältöiset. Kurssi sopii esimerkiksi kertauk-
seksi vuosia sitten elävään ravintoon tutus-
tuneille. Kurssilla päivitetään ruokaan liit-
tyviä tietoja nykyaikaan. 

Keskustelupiiri aloittaa syksyllä 

Elävän ravinnon kouluttaja Irma Tolonen 
vetää keskustelupiiriä syksyllä noin ker-
ran kuukaudessa. Mukaan ovat tervetulleita 
niin elävästä ravinnosta ja raakaravinnosta 
kiinnostuneet aloittelijat kuin jo alan har-
rastajat, jotka haluavat päivittää tietojaan ja 
taitojaan. 

Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 
28.8. aiheena Mistä ja miten tietoa elävästä 
raakaravinnosta. Irma esittelee kirjoja ja nii-
den käyttöä. Ilmesty paikalle! 

Seuraava tapaaminen 25.9. Oviraha jäse-
niltä 2 euroa ja muilta 4 euroa.

jäsenmatka                           
Kööpenhaminaan syyskuussa
Yhdistys järjestää omakustanteisen jäsen-
matkan Kööpenhaminaan 19.–21.9.2014. 
Muutama halukas mahtuu vielä joukkoon 
mukaan tutustumaan Kööpenhaminan 
raakaruokaravintoloihin. 

Matkalla syödään useammassa kaupun-
gin raakaruokapaikassa. Aamiaiset, lounaat, 
illalliset ja välipalat täyttävät matkaohjel-
man, joten kannattaa varautua viikonlopun 
mittaiseen raakaherkkuhetkeen.

Matkasta on perustettu Facebook-event, 
jossa matkalle ilmoittautuneet voivat suun-
nitella majoitusta ja päiväohjelmia. Ilmoit-
taudu jäsenmatkalle ery@elavaravinto.fi. 

David Wolfe tuomaroi ja esiin-
tyy suomessa marraskuussa
Merkkaa jo kalenteriisi päivät 8. ja 9. mar-
raskuuta. Maailmankuulu raakailija Da-
vid Wolfe tuomaroi Wanhassa Satamassa 
pidettäviä Smoothie-SM-kisoja 8. päivä. 
Tule/tuo isä seuraavana päivänä Paras 
(isäin)päivä -tapahtumaan. Myös ERY on 
mukana menossa.



��

Koulutusta
Perjantai-illalla tutustutaan idättämiseen 

ja versojen kasvattamiseen, lauantaina teh-
dään hapankaalia ja elävän ravinnon pää-
ruokia ja sunnuntaina herkkuja eli kakkuja 
ja namuja. Molempina aamuina tehdään 
erilaisia aamupaloja. 

Kurssille mahtuu 12 osanottajaa. Kurs-
sin hinta on 145 euroa. IIlmoittautuminen: 
Irma Tolonen, elävän raakaravinnon kou-
luttaja, irma.tolonen@pp.inet.fi, p. 040 732 
6851.

Kurssit ovat Elävä raakaravinto ry:n toi-
mistossa, Museokatu 9 C 25, 00100 Hel-
sinki (käynti Vänrikki Stoolin katu 1 port-
tikongista.)

Helsingin työväenopistossa yhden illan 
kurssit:

22.9. Syksyn satoa ja yrttejä
29.9. Hapankaali-ilta 
6.10. Raakasuklaaherkkuja
20.10. Kakkuja ja namuja elävän raaka-

ravinnon keinoin
Kolmena torstai-iltana 20.11., 27.11., 

4.12. Tutustuminen elävään raakaravin-
toon.

Kursseille ilmoittaudutaan Helsingin työ-
väenopistoon. Ilmoittautuminen alkaa 
torstaina 14.8.2014 klo 11.

Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa:
Elävän raakaravinnon viikonloppu-

kurssi 7.-9.11.2014. Lisätietoa kurssista tu-
lee opiston nettisivuille viimeistään syksyn 
alussa.

Mea salon syksyn raakaravinto-
kursseja
Karstulan evankelinen opisto 8.-11.8. Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen: www.keokars-
tula.fi.

Vaasa-opisto 10.-11.10. Lisätiedot ja il-
moittautuminen: www.vaasa.fi/vaasa-opisto.

Parkanon kansalaisopisto 7.-8.11. Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen: petaja.lpkky.fi.

Lisäksi valmennuksia ja mahdollisesti li-
sää kursseja, mm. raakaravinnon perus-
kurssi Seinäjoen ja Kurikan kansalaisopis-
toissa ja Kauhajoen evankelisessa opistossa. 
Seuraa Mean blogia hellatonkokki.blogspot.com.

tarja sipilän raakaravinnon 
ja elävän ravinnon kursseja       
Kemin seudulla

Valmistamme ja syömme terveellistä kasvis-
ruokaa, joka on gluteenitonta ja laktoosi-
tonta ilman lisättyä sokeria. Käsittelemme 
kasvisravitsemuksen perusteita ja valmis-
tamme marjoista ja hedelmistä smootheja, 
teemme keittoja, salaatteja, patoja, pitsaa 
ja nameja. Elävää ravintoa saamme idättä-
mällä siemeniä ja jyviä. 

Nautimme ihanasta vihreästä, joka on 
meille tosi tärkeää. Saamme tästä ravin-
nosta iloista ja positiivista mieltä ja kurssilla 
tietysti mukavaa yhdessäoloa toistemme 
seurassa. Toivotan lämpimästi kokeilemaan.

Lisätietoja Kemin elävän ravinnon tu-
kihenkilö Tarja Sipilä, p. 040 554 3973,   
tarjasip@gmail.com.

29.–30.8. Punnitse ja säästä, Tornio, il-
moittautuminen tarja.nurkkala@elisanet.fi, 
p. 044 0711 699

19.–20.9., Kivalo-opisto, Kemi, ilmoit-
tautuminen alkaa 18.8. www.kivalojenseu-
tuopisto.fi, p. 040 748 3672

26.–28.9., Pojantähti-opisto, Ke-
minmaan ala-aste, ilmoittautuminen           
mira.karhu@pto.fi, p. 044 577 0768 tai  
050 350 5166

17.–18.10., Kivalo-opisto, Kemi, ilmoit-
tautuminen alkaa 18.8. www.kivalojenseu-
tuopisto.fi, p. 040 748 3672.
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Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut. 
Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 5,9 euroa, 
poikkeuksena Hellaton kokki ja Raakaruoka-
aika! 10,5 euroa. Useamman kirjan postikulut 
paketin painosta riippuen.

KI�JOJA

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

UUTTA:
Sinikka Piippo: Puhdasta ravintoa, jäsenille 
26,50 €, muille 28,50 € (sidottu, 240 sivua)

Karita Tykkä, Sanna Ala-Seppälä, Ulla-
Maija Lähteenmäki: Raakaa ja makeaa. 
Herkullisimmat raakajälkiruoat, jäsenille  
24 €, muille 26,00 € (sidottu, 144 sivua)

Fionna Hill: Terveelliset ja maistuvat mi-
niversot. Kasvata luonnon omaa superruo-
kaa, jäsenille 16 €, muille 18 € (nidottu, 
108 sivua)

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

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

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

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

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

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

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

�V�-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.

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

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 (Raw 
Foods Vegetarianism, Hippocrates Health 
Institute, permacharts)

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

ERY MYY:
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YHDISTYKSEn YHDYSHEnKILÖITÄ

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

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

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

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

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

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

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729

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

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

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

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

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

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

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

Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

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

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

 ilmoittaa ERY:n toimiston noutopaikak-
si Raakatorin verkkokauppatilaukseen
 muita jäsenetuja kuten Rawmix-tehose-
koittimen jäsenhintaan (rajoitettu määrä) 

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

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

♦

♦

♦

♦
●

●

●

●

♦

♦

elävä raakaravinto ry
jäsen 

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

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

jäsenKoRtti 2014
elävä raakaravinto ry

Museokatu 9 C 25
00100 Helsinki
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1 port-
tikäytävästä)

Päivystysajat:
Puhelinpäivystys maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 12-14.

Toimistopäivystys
torstaisin klo 14-18.

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

HUOM! Toimistonhoitaja on lomalla  
21.7-10.8., joten päivystyksiä ei 
välttämättä ole sinä aikana.

Herkutellaan
koko kesä!

klo 
13-16

17.8. 
raaka baari 

s y k s y n
 s a t o a ! 


