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Puheenjohtajan
tervehdys

Rakkaudella
Ari Vihertuuli

Tämä lehden aiheena on matkailu ja 
elävä raakaravinto. Toivoisin, että ju-

tut innostavat teitä ilmoittamaan yhdistyk-
seen paikkakunnaltanne esimerkiksi kahvi-
loita ja ruokapaikkoja, joista saa jotain elä-
vää raakaravintoa, pienempiä tai suurem-
pia annoksia. 

Oma kokemukseni raakailusta matkailun 
tiimoilta on esimerkiksi Ranskasta jooga-
festareilta vuodelta 2013.

Keräsin luonnosta erilaisia vihreitä kasvin 
lehtiä salaattikulhoon. Paikallisiin syötäviin 
kasveihin kannattaa tutustua. 

Ennen joogafestarille menoa ostin pai-
kallisesta kaupasta muutaman avokadon ja 
muita hedelmiä sekä kylmäpuristettua olii-
viöljyä. Klorellaa ostin joogafestareilta. Li-
säksi mukana oli kotona valmistettuja raa-
kakräkkereitä.

Alussa salaatissa oli avokadoa, luonnon-
kasveja, klorellaa ja oliiviöljyä. Loppuvai-
heessa salaatti oli aika lailla luonnonkasveja 
oliiviöljyn ja klorellan kanssa. Muut söivät 
yksinkertaista keitettyä mungpapuhöttöä 
salaatin kera.

Aamuisin söin hedelmiä kuten banaaneja 
ja appelsiineja, joita oli tarjolla aamupalan 
kanssa. Juotavana oli paikallinen vesi.

Yhdistys näillä näkymin osallistuu en-
simmäisen kerran I love me -messutapah-
tumaan lokakuussa. Merkatkaa messuajan-
kohta 16.–18.10.2015 ylös. - Tarvitsemme 
runsaasti aktiivisia jäseniä isoon yhteiseen 
ponnistukseen.

Messuilla ERY näkyy oman ständin li-
säksi Luonnollisesti-lavalla sekä Olohuo-
neessa-demojen/workshopien vetäjänä. 
Tiedotamme tarkemmin messuista heti elo-

kuun alussa, jolloin varapuheenjohtaja ot-
taa ylös ilmoittautumisia ja kokoaa messu-
työryhmän.  

Yhdistyksen uusien kotisivujen luomis-
työ on käynnissä.

Toimintamme on riippuvainen meistä jä-
senistä. Yhdistyksen toiminnan peruspilari 
on jäsenmaksut. Yhdistyksen puheenjoh-
tajana muistutan teitä, jäsenet, että maksa-
malla jäsenmaksunne varmistatte yhdistyk-
sen toiminnan jatkuvuuden. Te rakkaat jä-
senet olette kannattavana voimavarana yh-
distykselle.

Syksyllä olisi tarkoitus pitää raakaravin-
non illallisia. Muistakaa kuitenkin jo elo-
kuun ravintolapäivän Raaka baari ja tuokaa 
sinne ystävänne nauttimaan ihanasta ravin-
nosta. Mutta sitä ennen, nautitaan kesästä 
ja luonnon antimista!

Kerätään kokemuksia 
matkailusta
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Olen usein pohtinut, miten järjestän 
ruokailuni, kun olen matkalle läh-

tiessä yrittänyt ennakoida, mitä tarvitsen 
kohteissa, jotta voin syödä ainakin pää-
osin minulle tuttua elävää ravintoa ja pitää 
kiinni päivittäisistä vihermehuista. 

Pari vuotta elin lähes 90–100-prosentti-
sesti elävällä ravinnolla, jolloin matkan en-
nakkosuunnittelu oli tärkeää. Nykyään 
syön enemmän gluteenitonta, lämmintä-
kin, vegaanikasvisruokaa. Mutta senkin 
löytäminen on joskus hankalaa.

Autokyydissä vihreät eväät ja 
välineet mukana
Kun viime kesänä lähdimme mieheni 
kanssa kiertelemään Suomea autolla, en-
simmäinen ajatukseni oli, miten löydän 
matkan varrella ruokaa ja mitä syön pitkien 
ajojen aikana. Huoltoasemien tarjonta voi 
olla suppea elävän ravinnon syöjän näkö-
kulmasta, siksi omat eväät kannattaa tehdä 
reissuun lähtiessä

Vertailtuani useita eri merkkejä hankin 
vihdoin tilavan kylmälaukun (Airam Cool 
40L 12V/230V, motonet.fi, 139 €), jossa on 
kuljettamista helpottavat vetokahva ja pyö-
rät. Herneen- ja auringonkukanversot, oras 
sekä luomuvihannekset kulkivat näin mu-

kana kovilla helteilläkin pilaantumatta. 
Eväät, salaatit, mehut ja smoothiet pysyi-
vät viileinä ja ne oli kätevä nauttia tauoilla. 
Itupitoisia raakasmoothieja en kuljettaisi 
lämpimässä autossa lainkaan pilaantumis-
riskin takia.

Määränpäässä en löytänyt luomulaatui-
sia vihanneksia enkä versoja saati ituja kau-
poista, joten omilla eväillä pääsin lomai-
lun alkuun luontevasti, kun ei tarvinnut 
heti lähteä etsimään näitä vähän erikoisem-
pia ruokia.

Kylmälaukun liitin auton tai mökin säh-
köverkkoon ja se toimi erillisenä viileä-
kaappina. Ruoat säilyivät laukussa ja mat-
kaa saattoi jatkaa tarvitsematta purkaa sisäl-
töä välillä.

Olin oikein tyytyväinen kylmälaukkuun, 
vaikka se jonkin verran veikin tilaa. Mii-
nuksena koin ainoastaan laukun sisälle tii-
vistyneen veden, jota piti ajoittain kuivata pois.

On myös pienempiä kylmälaukkumal-
leja, joissa voi pitää smoothiet ja mehut 

Matkailu kiinnostaa ja on aina 
ajankohtainen aihe, varsinkin 
näin kesällä. Tehdään siitä 
raakaillenkin mahdollisimman 
helppoa, kekseliäästi ilman 
stressiä! Ruokavalio ei saisi olla 
elämää rajoittava asia. Helena 
Hietanen antaa käytännön 
vinkkejä matkailuun elävän 
raakaravinnon syöjänä.

Miten elävän raakaravinnon syöjältä onnistuu koti- ja   
ulkomaanmatkailu tällä ruokavaliolla ja eri kulkuvälineillä?
MATKAILUA RAAKAILLEN 

Helena teki vihersmoothien Brasiliassa majata-Brasiliassa majata-
lon aamiaisella: hedelmiä ja vihreitä lehtivihan-hedelmiä ja vihreitä lehtivihan-
neksia, joita oli tarjolla buffetissa, chiansieme-
niä ja viherjauheita. Kaunis aamunavaus!
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kylmänä ajon ajan, koska ne 
voi liittää auton sähköverk-
koon.

Autossa kulki mukana 
myös Tribestin Personal 
Blender. Se on pienikokoi-
nen ja melkoisen kevyt mat-
katehosekoitin. Ilman sitä 
en nykyään matkusta enää 
lainkaan. Sillä voin tehdä 
omat aamusmoothiet missä 
tahansa riippumatta hotel-
lien laitteista.

Tribestin tehosekoitti-
messa tulee mukana ja sii-
hen voi hankkia lisäosina 
erikokoisia pirtelöastioita, 
joissa smoothiet voi säilyttää, kuljettaa ja 
nauttia.

Matkoille otan mukaani myös terässiivi-
län ja astian, jotta voin valuttaa liotetut ai-
nekset ja siivilöidä pestessä siemenet ja päh-
kinät. Tiheästä verkkomaisesta keinokui-
tuisesta kankaasta ommeltu siiviläpussi on 
myös kätevä. Oma veitsi ja lusikka sekä 
muoviaterimet kulkevat matkalaukussa.

Elävän ravinnon syöjänä matkakeittiöni 
minimivarustus on yksinkertainen enkä 
tarvitse muuta, vaikka kyselen myös maja-
paikkojen keittiöistä, mitä heiltä löytyy ja 
saanko lainata välineitä. Usein minut toivo-
tetaan kiinnostuneena keittiöön tekemään 
ruokiani ja kysellään, mitä kaikkea syön. 
Muutkin matkalaiset saattavat innostua!

Luomuvihanneksia, ituja ja ver-
soja saa – ainakin vaadittaessa
Suomessa suuremmista kaupungeista löy-
tynee luomuvihanneksia hyvin varuste-
tuista marketeista ja isoista ruokakaupoista 
(Prisma, Citymarket), toreilta tai kauppa-
hallien luomupuodeista. Valikoimissa voi 
olla idätettyä sinimailasta, mungpapua tai 
vihreänlinssin ituja sekä erilaisia miniver-
soja. Näitä toimittavat Lounasitu, Ituteh-
das ja Silmusalaatti.

Idättämiskelpoisia siemeniä, papuja ja 

viljoja löytyy kuivavalikoimista, jotka käyn 
usein ensimmäisenä läpi, kun tarkistan pai-
kallisen kaupan tarjonnan. Hyvä tapa yli-
päänsä matkoilla missä tahansa on ensim-
mäiseksi tarkistaa luomukaupat, torit ja 
muidenkin kauppojen valikoimat. Silloin 
saa käsityksen siitä, mitä raaka-aineita on 
tarjolla ja mitä raakaruokia on tehtävissä 
paikan päällä. 

Suomessa reissatessa ihastuttavaa on 
myös hapankaalin, hapankurkkujen, soke-
roimattomien marjasurvosten, kuten puo-
lukka ja karpalo, sekä kotimaisten pakaste-
marjojen ja sienien saatavuus.

Jos viipyy pidempään uudella paikka-
kunnalla, voi lähikaupan vihannesvastaa-
valta kysellä, onnistuuko luomuvihannes-
ten tilaus kauppaan esimerkiksi Satotukun 
kuljetusten mukana, jos niitä kauppaan 
saapuu muutenkin.

Itse sain näin tilattua jopa auringon-
kukan- ja herneenversot sekä orasta Hel-
singistä Varsinais-Suomeen säännöllisesti. 
Kannattaa siis aina kysyä kauppiaalta, mikä 
on mahdollista. Tämä on myös pienimuo-
toista ruohonjuuritason vaikuttamista, kun 

Tribestin Personal Blender on kevyt, mutta teho-
kas matkatehosekoitin. Sillä voi tehdä smoothiet 
missä vaan sähköä on tarjolla. Ks. jäsentarjous s.35.
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voi samalla kertoa tietoa elävästä ravinnosta 
kauppiaalle. 

Elävää pikaruokaa
Matkoilla helppoa elävää pikaruokaa ovat 
tietysti hedelmät, vihannekset, kuivatut sie-
menet ja pähkinät. Lämpimissä maissa, 
joissa on oltava tarkkana bakteerien takia, 
kuorittavat lajit ovat suositeltavia. Nopeasti 
idätettävät viljat kuten kvinoa tai tattari, 
ovat käyttövalmiita vaikkapa salaattiin, kun 
ne on huuhdellut hyvin ja liottanut yön yli.

Käytän ulkomailla liotukseen aina puh-
dasta pullotettua tai keitettyä vettä. Tat-
tari on idätettynä ja kuivattuna ihanan rap-
sakka gluteeniton myslin korvike, jota val-
mistan kotona etukäteen kuivurissa.

Useimmiten etenkin pitkillä reissuilla on 
hyvä kuljettaa mukana viher- ja leväjauhe-
sekoitusta (vehnän- tai ohranoras, spiru-
lina, klorella, lisäksi erikseen afa) sekä jo-
tain kasviperäistä proteiinijauhetta. Niillä 
voi täydentää smoothien ravinteikkuutta, 
vaikka niillä ei varsinaista ruokailua korvai-
sikaan. Jauheet voi sekoittaa veteenkin, jos 
tehosekoitin ei ole mukana.

Joskus olen matkoilla 
mehustimen puutteessa 
hienontanut tehosekoit-
timessa veden kanssa vih-
reitä kasviksia ja vihan-
neksia kuten kurkkua ja 
persiljaa, siivilöinyt mas-
san ja sekoittanut siihen 
viherjauheita, sitruunaa 
tai limeä. Vihermehuni 
pikakorvike!

Viher- ja leväjauheet 
ovat olleet koti- ja ulko-
maan matkoilla sekä ve-
neillessä varsinainen pe-
lastukseni! Sekoittelen 

niitä smoothieihin, juomiin 
kuten kookosveteen, tuorepuristettuun me-
huun tai veteen. Näin saan ainakin jotain 
lehtivihreäpitoista juomaa päivittäin, jos 
tuoreita vihermehuja ei ole saatavilla tai en 
pysty niitä tekemään. 

Koska olen lähes riippuvainen tuorepu-
ristetuista mehuista, hankimme veneeseen 
pienen sähköä tuottavan moottorin eli agri-
gaatin, joten nyt mehustaminenkin onnis-
tuu. Saarissa voi kerätä villivihanneksia vih-
reää ravintoa täydentämään. Monesti nuo-
ret mustikan lehdet, voikukat ja saaristosi-
pulit ovat täydentäneet veneaterioitani.

Koti- ja ulkomaanmatkoille otan mukaan 
välipaloiksi smoothien ja salaattikastikkei-
den raaka-aineiksi kuivattamiani manteleita 
ja pähkinöitä. Huuhtelen ne, liotan yön yli 
ja kuivatan niitä kuivurissa kuten muitakin 
erilaisia pähkinöitä. Myös maustan niitä.

Hyvä suolainen välipala on kurkumajau-
heella, Bragg-soijakastikkeella ja mustapip-
purilla maustetut mantelit. Niitä voi napos-
tella sellaisenaan tai lisätä salaatteihin. Sa-
moin voi maustaa auringonkukansiemeniä.

Kuivaamiani saksanpähkinöitä pidän 
mukana myös maustamattomana, koska ne 
ovat maukkaita kastikkeiden pohjiin ja ma-
keisiinkin smoothieihin.

Itse tehdyt siemenpohjaiset kräkkerit ja 
erilaiset kuivatut kasvissipsit, joita voi tehdä 
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Vihersmoothien kuiva-aineksia ja valmiit 
smoothiet blenderin kannellisissa sekoituso-
sissa, joissa smoothiet voi kätevästi kuljettaa.
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esimerkiksi kaalista tai bataatista, ovat myös 
käteviä matkalle. 

Lennolle kannattaa varautua
Pakkaan lennoille mukaan muovirasioihin 
syötäväksi paloiteltuja vihanneksia, kuten 
varsiselleriä, porkkanaa, paprikaa ja kurk-
kua. Pidän paljon etenkin varsiselleristä, 
koska se säilyy hyvin pitkään ja on nesteitä 
poistava. Avokado on monipuolinen eväs. 
Se sopii täydentämään vaikka lentokentältä 
mukaan ostetun tavallisemmankin salaatin. 

Bongailen usein kahviloiden ja myymä-
löiden tarjontaa. Ilokseni olen huoman-
nut, että lentokentiltä alkaa löytyä makei-
den hedelmäannosten lisäksi myös vihan-
nesrasioita.

Juominen ennen ja jälkeen pitkän lennon 
on tärkeää, koska lentokoneen ilma on ke-
hoa kuivattavaa. Aloitankin veden sekä vi-
hermehujen tankkaamisen jo edeltävänä 
päivänä. 

Hippocrates Health Instituutin johtaja 
Brian Clement, joka lentää paljon luen-
noimassa eri puolilla maailmaa, on kerto-
nut paastoavansa pitkät lennot. Hän aloit-
taa tehostetun juomisen vuorokausi ennen 
lentoa. 

Yleensäkin, jos nälkä yllättää, kannat-
taa ensin juoda. Muutenkin kannattaa pitää 
nesteytyksestä huoli varsinkin, jos matkai-
lee helteillä ja lämpimissä maissa. Kookos-
vesi tuoreista vihreistä kookospähkinöistä 
on parasta nestetankkausta! Etelä-Amerikan 
reissullani kookospähkinöitä sai ostaa käte-
västi: mehubaarissa poralla reikä kuoreen ja 
pillillä mehua juomaan.

Lentokentillä hedelmämehujen vaihtoeh-
tona alkaa löytyä vihannesmehujakin. Se on 
hyvä uutinen niille, jotka välttelevät liian 
sokeripitoisia ruokia. Esimerkiksi Frankfur-
tin kentällä löysin luomulaatuisia tuorepu-
ristettuja porkkana-inkiväärimehuja tarjoa-
van kojun. Sellainen mehu piristi ihanasti!

Samaiselta kentältä olen löytänyt myös 
korealaista merileväsalaattia ja mungpa-
puja sisältävää vihannessalaattia, joita os-

tin pitkälle lennolle. Kun ostan lennon, va-
raan myös etukäteen koneeseen kasvis-
ruoan. Mutta sen lisäksi omat eväät kulke-
vat mukana.  

Kuiva smoothievinkki lennolle: Sekoi-
tan kannelliseen muovipurkkiin kotona 
smoothieta varten valmiin jauheseoksen, 
jossa on raakaproteiinijauhetta (vaniljan 
maku, Sun Warriorin tai Foodinin herne-
proteiini, raw-laatuinen), viher- ja leväjau-
heita sekä chiansiemeniä mieluiten jauhet-
tuna, mutta myös kokonaiset käyvät. Tähän 
lisään vasta lentokoneessa vettä tai mehua, 
koska nesteitä ei saa viedä turvatarkastuksen 
läpi. Sitten ravistelen purkkia ja smoothie 
on valmis. Hyvä hätävara kaikenlaisilla mat-
koilla, koska jauheet eivät pilaannu!

Muistettavaa ruokien kuljettamisesta len-
tomatkoilla: On hyvä varata lennolle sen 
verran evästä, jonka jaksaa syödä ennen las-
keutumista. Ruokia ei nimittäin useinkaan 
saa viedä maahan, mikäli kohde on Euroo-
pasta matkustettaessa Schengen-alueen ul-
kopuolella.

Ulkoministeriön kotisivuilta voi tarkistaa, 
mitä ruokia kuhunkin maahan saa viedä 
tullin läpi ruumassa. Jos tietämättään, tai 
tietoisesti, vie sellaisia tuotteita, jotka on 
kielletty, voi varautua selittelemään asiaa 
paikalliselle tulliviranomaiselle. 

Olin keväällä Jouko ja Raija Kivimetsän 
hortan eli villivihannesten keruumatkalla 
Kreetalla. Oli hienoa huomata, miten help-
poa siinä kulttuurissa oli olla kasvissyöjä 
ja myös elävän ravinnon harrastaja. Hotel-
lin pihalta sain kerätä sitruunat ja appelsii-
nit sekä lähistön pientareilta voikukat aa-
miaissmoothien raaka-aineiksi. Yrttiteen ai-
nekset keräsin päivittäisiltä vuoristoretkil-
tämme. Ravintoloissa sai villivihanneksista 
tehtyä ruokaa.

Elävää raakaravintoa               
yksinkertaisimmillaan
Raakaruokailija selviää myös pelkistetysti 
silloin, kun käytössä ei ole sähköllä käyviä 
laitteita kuten tehosekoitin, mehustin tai 
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kuivuri. Asuin vuosia sitten ystäväni luona, 
joka asuu ekologisessa vaihtoehtoyhteisössä 
vuoristossa Italiassa, vaikeakulkuisen reitin 
takana ilman mukavuuksia ja sähköä. Tuol-
loin teimme pelkistettyä elävää ravintoa yh-
dessä, vihreän luonnon ja metsien keskellä. 
Eli itse asiassa tuoretta elävää ravintoa sai 
ympäristöstä suoraan keräämällä!

Kesällä kaikenlainen kuivattelu ja jopa 
kräkkerien teko onnistui auringossa ulkona. 
Keräsimme luonnosta mahdollisimman pal-
jon saatavissa olevia raaka-aineita ja kuiva-
timme niitä, esimerkiksi kirsikoita, marjoja 
ja yrttejä, joita kasvoi villinä. Hyönteisiltä 
kuivattavat ruoat suojattiin ritilöin ja verkoin, 

jopa kuivauskaappi oli rakennettu verkosta. 
Mehustamiseen käytimme käsin veivat-

tavaa mehustinta, jollaisen vein Suomesta 
mukanani. Villivihanneksia kerättiin ruo-
kiin ja mehustukseen. Idätys ja versotus on-
nistuivat loistavasti, koska hyvälaatuista läh-
devettä oli saatavilla eikä vedestä ollut pu-
laa. Usein matkoilla olen kokenut, että elä-
vän ravinnon valmistamisessa tärkeintä on-
kin puhtaan veden saatavuus, jotta ruokia 
voi huuhdella ja liottaa turvallisesti hygieni-
asta tinkimättä.

Nopeaa ja helppoa raakaruokien tekoa 
olen kehitellyt myös veneillessä alkeellisesti 
varustetulla paatillamme. Käytän isohkoja 

Helenan raakaruokailijan aamiainen Raija ja Jouko Kivimetsän Kreetan Horta-matkalla keväällä 
2015: Appelsiinit ja sitruunat hotellin pihapuusta, voikukkaa läheiseltä niityltä, auringossa kuivat-
tuja paikallisia viikunoita ja viinirypäleitä, kotona matkaevääksi liotettuja ja kuivattuja saksanpäh-
kinöitä ja kurkumalla maustettuja manteleita sekä vuorilta kerättyä salviaa teenä voikukan lehtien 
kanssa haudutettuna. Helena valmisti puuron Tribest Personal Blenderillä avokadosta, sitruunasta, 
appelsiinimehusta ja voikukasta, liotetuista chiansiemenistä sekä viherjauheista, joita oli tuonut 
Suomesta. Maistuva ja täyttävä aamiainen, joka antoi energiaa päivän vaelluksille vuoristossa!
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pähkinöitä ja viljoja liottamisen jälkeen sel-
laisenaan, tai pilkkoen käsin.

Yksinkertainen aamiainen veneessä saat-
taa koostua manteleista, marjoista, jotka 
mieluiten kerään saaresta, tai hedelmistä. 
Viljapitoisen aamiaisen voin koostaa kuiva-
tuista tai liotetuista, idätetyistä tattareista, 
joiden päälle lisään vettä, tipan steviaa ja 
kanelia.

Veneilijän elävän raakaravinnon lounas ja 
päivällinen rakentuvat salaattipedille, johon 
saatan idättää mungpapuja, jotka valmistu-
vat nopeasti ja ovat helpoimpia idätettäviä. 
Siemenkastikkeen korvaan kokonaisilla lio-
tetuilla siemenillä tai pähkinöillä, koska en 
käytä tehosekoitinta.

Lempiohjeeni on sekoittaa auringonku-
kansiemenet ja Arame-merilevä sekaisin, li-
sätä Bragg-soijakastiketta, rastaa inkivääriä 
ja pilkkoa valkosipulia sekaan. Maukas li-
suke sopii myös keitetyn ruoan kanssa se-
kasyöjillekin.

ERY raakailevan matkailijan 
apuna Suomessa
Viime vuosina olen matkustanut Suomessa 
ja ulkomailla paljonkin mitä erilaisimmissa 
olosuhteissa ja voinneissa. Paikasta toiseen 
siirtyminen laitteiden, tehosekoittimen ja 

mehustimen sekä ruokatavaroiden kanssa 
on ollut välillä työlästä ja haastavaa, vaikka 
matkailu onkin hauskaa ja virkistävää. Uu-
della paikkakunnalla tai vieraassa maassa en 
ole aina tiennyt palveluista ja tarjonnasta. 

Siksi olen miettinyt, että ERY yhdistyk-
senä voisi Suomessa koota vinkkejä ruo-
kapaikoista ja kaupungeittain kaupoista, 
mahdollisista Raw Bed & Breafast -palve-
luista, joista saa elävän ravinnon ruokaa. 
Ulkomaisistakin kaupungeista ja paikoista 
voisi olla kävijöiden henkilökohtaisia arvi-
oita ja kuvia. Toki matkailijan avuksi löytyy 
myös laaja kansainvälinen Happy Cow -si-
vusto, jossa on suomalaisiakin kohteita lis-
tattuna. 

Tarvittaisiin yhdistyksen vapaaehtoisia jä-
seniä, jotka kokoaisivat vinkkejä yhdistyk-
sen uudistuville kotisivuille. Jäsenet voisi-
vat toimittaa heille materiaalia matkoiltaan. 
Näin saataisiin koottua omakohtaisten suo-
situsten pohjalta matkailun tueksi palvelu-
verkostoa, joka helpottaisi matkailevan raa-
kailijan elämää. Kuka innostuisi?

Helena Hietanen
Kirjoittaja on pitkän linjan selkärankareuma- ja 
syöpätoipilas, HHI edustaja, elävän ravinnon 
kurssittaja ja luennoitsija, harrastanut elävää 
ravintoa vuodesta 1994 ja käynyt kymmeniä 
kursseja koti- ja ulkomailla tunnettujen koulut-
tajien johdolla, ERY-aktiivi ja hallituksen jäsen 
vuosina 2010-2013

Lisätietoja:
- happycow.net - kansainvälinen ravintolasivus-
to vegaaneille ja kasvissyöjille
- ulkoasiainministerio.fi - tietoa eri maiden 
tullirajoituksista
- tribestlife.com/produ.../tribest-personal-blen-
der - tietoa Tribest Personal Blenderistä
- suomenluonto.fi/tag/villivihannes/ - villivihan-
nestietoutta
- hortoilu.fi - Jouko ja Raija Kivimetsän 
hortamatkat Kreetalle ja villivihanneskursseja 
Suomessa 

Kirjoituksen lähtökohtana oli ERY:n Fb-ryhmäs-
sä keväällä 2014 käyty vilkas keskustelu, jossa 
monet ryhmäläiset toivat esiin hyviä neuvojaan.

Kerro kokemuksistasi                         
ERY kokoaa vinkkilistaa: 

lentokentillä ruokailusta ja 
lentokenttien tarjonnasta eri 
maissa

miten selvitä pitkillä lennoilla ja 
miten varustautua koneeseen

miten eri lentoyhtiöiden       
palvelu pelaa raakasyöjän ja 
vegaanin näkökulmasta

●

●

●

Lähetä tiedot viitteellä lentoruokailu 
osoitteeseen ery@elavaravinto.fi.
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Elävä raakaravinto ry:n jäsenille  Ruohonjuuren 
myymälöistä - 5 %:n alennus kaikista norm. 

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 

www.ruohonjuuri.fi
HELSINKI: City-käytävä, Kamppi, Itäkeskus, 

Esiintyvälle ihmiselle niin kuin mi-
nulle on erittäin tärkeätä varmistaa hy-

vien ravintoaineiden saanti milloin tahansa 
ja missä tahansa maailmassa. Kun on oma 
blenderi mukana, niin saa aina hetkessä 
luotua itselleen maukkaan ja terveellisen 
aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen 
tai illallisen. 

Perusaineita, joita kannan aina muka-
nani, ovat pähkinät (cashew, pecan, saksan-
pähkinä, brasilianpähkinä, pistaasi) ja sie-
menet (hamppu, auringonkukka, kurpitsa) 
sekä kuivahedelmät (taatelit, rusinat, apri-
koosit, gojit, mulperit) ja joukko superfoo-
deja (maca, klorella, spiruliina, lucuma).

Proteiiniksi valitsen yleensä jotain riisi- 
tai hampunsiemenistä tehtyä, mausteiksi 
merisuolaa sekä kookosvesijauhetta. Ja tiet-
tyjä reseptejä kruunaa tietty raakasuklaa tai 
-kaakao, kaikissa muodoissa.

Jos käyttäisin makeutusaineita, ottaisin 
kookosnektarisokeria, vaahterasiirappia tai 
hunajaa.

Käytän yksittäisiä yrttejä sekä jauhettuna 
että uutteina ja yrttisekoituksia täydentä-
mään maku- ja ravintoaineprofiilia. Suo-
sikkejani ovat lääkinnälliset sienet (pakuri-
kääpä, lakkakääpä, shiitake, maitake, Lions 
mane), ginseng, FSF:n yrttisekoitukset ja 
coca-lehti.

Tällä arsenaalilla voi tehdä melkein mitä 
tahansa pirtelöä, oli se sitten vihreä, hedel-

mäinen, marjainen tai suklainen.
Kun saavun uudelle paikkakunnalle, 

käyn ensimmäisenä ruokakaupassa mah-
dollisuuksien mukaan hankkimassa tuo-
reita hedelmiä ja kasviksia sekä pakastet-
tuja marjoja jääkaapin tai pakastimen täy-
teen. Käytän mielelläni pelkästään lähde-
vettä pirtelöiden pohjana.

Versot, oraat ja idut ovat parhaita tapoja 
saada kehoon puhdasta energiaa. Kun kasvi 
on kasvuvaiheen alussa, se sisältää kaikista 
eniten räjähtävää voimaa. Kun mehustaa 
näitä, pääsee nauttimaan ravintoaineista 
vielä tiivistyneemmässä muodossa.

Christoffer Westerlund

Matkustaminen  
syy olla syömättä terveellisesti
Näyttelija, kouluttaja ja tapah-
tumatuottaja Christoffer Wester-
lund on kiertänyt vuosia ympäri 
maailmaa muun muassa David 
Avocado Wolfen tiimissä. Chris-
toffer kertoo, miten hän pysyy 
matkallakin kunnossa.

�

EI OLE
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Optimitilanteessa ruokavalion voi säi-
lyttää koko matkan ajan ja silti naut-

tia eri kulttuurien makumaailmoista. To-
della tiukalla ruokavaliolla oleville suositte-
len, että ruokavalioon liittyviä asioita mieti-
tään jo matkakohdetta valittaessa.

Ennen matkaa kannattaa miettiä muun 
muassa seuraavia asioita: Mikä on tavoite-
taso, jonka haluat ruokavaliosi suhteen säi-
lyttää? Riittääkö sinulle, että valitset ravin-
toloissa salaatin vai haluatko ehdottomasti 
juoda versomehua aamuin illoin? Riittääkö 
raakaravinto vai haluatko elää elävän ra-
vinnon oppien mukaisesti? Haluatko mini-
moida sokerin? Onko paikallisten makujen 
maistelu sinulle tärkeää, vai ovatko intres-
sisi ihan muualla? Onko sinulla jotain ruo-
kailurutiineihisi liittyviä välineitä, joita us-
kot tarvitsevasi matkalla? Tarjoaako lento-
yhtiösi raakaruokaa, vai pitäisikö mukaan 
ottaa eväitä?

Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat tyy-
pillisesti turvallisempia kohteita ruokava-
liorajoitteiselle. Isommat kaupungit tarjo-
avat enemmän vaihtoehtoja. Huoneisto-
hotelli omalla keittiöllä saattaa olla sopi-
vampi vaihtoehto kuin vuokra-auto ja road 

trip. Tosin Fat Sick and Nearly Dead -doku-
mentti opetti, että mehukone takakontissa 
on avain onneen.

Raakaa vai elävää ravintoa?
Raakaravinnon harrastaja pääsee helpolla. 
Tuoreita (tai vähemmän tuoreita) hedelmiä, 
vihanneksia, siemeniä ja pähkinöitä löy-
tää lähes mistä tahansa maailman kolkasta 
ja monet ravintolat tarjoavat erilaisia salaat-
teja. Maailmassa on kuitenkin vielä paljon 
paikkoja, joissa salaatti tarkoittaa salamia 
etikkakurkkupedillä. Älä siis mene halpaan, 
vaan valitse ravintola oikein.

Ole myös huolellinen hygienian suhteen. 
Jos näyttää siltä, että ravintolan keittiö ei 
läpäisisi hygieniapassitestiä edes siivouspäi-
vän jälkeen, suuntaa muualle. Ruokamyr-
kytys ei ole kivaa, varsinkin jos sen joutuu 
kokemaan päivittäin.

Elävän ravinnon harrastaja saattaa joutua 
panostamaan enemmän ruokavalionsa säi-
lyttämiseen. Ennen lähtöä kannattaa hakea 
netistä kaikki matkakohteen palvelut, joista 
on vähänkin hyötyä. Etsi raakaruokaan tai 
elävään ravintoon keskittyviä ravintoloita, 
tavallisia kasvisravintoloita ja kahviloita, 
luomuruokakauppoja ja yleisiä luontais-
tuotemyymälöitä. Kohdemaasta riippuen 
HappyCow.net, kansainvälinen kasvissyö-
jille suunnattu nettisivusto, on hyvä paikka 
aloittaa etsinnät.

Mikäli huvittaa, voit myös etsiä saman-
henkisiä paikallisia ja kysyä heiltä neuvoa 

ELÄVÄÄ RAVINTOA MAAILMALLA
Monille lomamatkailu merkitsee 
kokemista – uusien paikkojen näke-
mistä, uusia tuttavuuksia ja vieraita 
makuja. Matkalla syödään ja juo-
daan, eikä niin välitetä mitä kur-
kusta menee alas. Joillekin toisille 
ruokavalion noudattaminen myös 
matkaillessa on tärkeää, joissain 
tapauksissa jopa elintärkeää.

Moniin maihin levinnyt mehubaariketju Joe & 
The Juice pelastaa monen janoisen raakailijan. 
Kööpenhaminassa baareja on ympäri kaupun-
kia ja myös lentokentällä.
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”Idätysastian voi helposti 
valmistaa esimerkiksi tyh-
jästä litran juomapullosta.”.

alueen palveluista. Joissain maissa on myös 
ERY:n tyyppisiä yhdistyksiä tai kollektii-
veja, joista asioita voi tiedustella. Nämä 
vinkit pätevät toki yhtä lailla raakailijalle.

Mitä välineitä matkalle mukaan?
Riippuen matkasi kestosta ja tavoiteruoka-
valiostasi, saatat tarvita mukaan joitain väli-
neitä ja tarvikkeita. Idätykseen sopivia pus-
seja on helppo kantaa mukana. Ne voivat 
olla esimerkiksi tiiviistä nylonverkosta (ku-
ten hyttysverkko) tehtyjä pusseja, puhtaita 
ohuita sukkia tai tätä tarkoitusta varten 
kaupasta ostettuja pusseja.

Vihannesten kuorimaveitsi on osoittau-
tunut myös hyväksi matkakumppaniksi, 
kunhan sitä ei pakkaa käsimatkatavaroi-
hin. Pidemmillä mat-
koilla mukana voi kulkea 
myös käsin pyöritettävä 
kevyt matkamehustin tai 
minitehosekoitin. Jotkut 
asiakkaistani ovat kantaneet mukana myös 
omaa vedensuodatinta.

Mieti, mitä todella tarvitset ja mitä et. 
Erityisesti lyhyelle matkalle on helppo pa-
kata liikaa.

Uskallanko nauttia tuoreita kasveja?
Erityisesti Afrikkaan, Etelä- ja Väli-Ame-
rikkaan sekä Aasiaan suuntaavan kannattaa 
olla hereillä tuoreiden vihannesten ja he-
delmien puhtaudesta. Mukana saattaa tulla 
ikäviä jekkuja, jotka varmistavat, ettei mat-
kakohteesta ehdi nähdä kuin hotellin ves-
san. Tämä ei tarkoita automaattisesti sitä, 
että mainituilla alueilla olisi jotenkin enem-
män bakteereja kuin meillä Euroopassa.

Mutta suosi silti vihanneksia ja hedelmiä, 
jotka voit kuoria tai pestä hyvin. Etikka- tai 
vetyperoksidipesu on suositeltavaa, etenkin 
jos olet herkkävatsainen. Näitä aineita voit 
viedä pienen määrän matkalaukussasi tai 
ostaa paikan päältä.

Ituja ja versoja on matkoilla vaikea löy-
tää, ellei matkusta isoimmissa Euroopan ja 
USA:n kaupungeissa. Aasiassa on saatavilla 

isoja mung-pavun ituja, mutta hygieniasta 
ei voi aina mennä takuuseen. Pidemmällä 
matkalla voi siis joutua itse idättämään. 
Tällöin on hyödyllistä, jos on ottanut kotoa 
mukaan edellä mainitut idätystarpeet.

Jos ei ole, niin idätysas-
tian voi helposti valmis-
taa esimerkiksi tyhjästä lit-
ran juomapullosta. Sieme-
net likoavat pullossa käte-

västi, ja idätysvaiheen alkaessa pullon kor-
kin ja pohjan voi lyödä täyteen reikiä, jotta 
ilma pääsee kiertämään.

Muovi ei ole optimaalinen materiaali 
idätykseen, mutta sopii kyllä väliaikaiseen 
matkakäyttöön. Huomioi itujen riittävä 
tuuletus, erityisesti kuumissa ja kosteissa 
matkakohteissa.

Tarjoan jatkossa idätysohjeita myös mat-
kalle osoitteessa idatyskoulu.fi. Avaaminen 
on viivästynyt, mutta tulossa on!

Mistä siemenet idätykseen?
Mikäli matkustaa Euroopan sisällä, voi ko-
toa kantaa mukanaan myös idätettävät sie-
menet. Muille mantereille lennettäessä on 
iso riski, että tulli takavarikoi ne. Näin on 
erityisesti Australiassa, mutta myös mo-
nessa Etelä-Amerikan maassa. USA ei 
myöskään salli siementen tuontia maa-
hansa, mutta lentokentästä riippuen tarkas-
tukset ovat aika vähissä. Jos tarkastus kui-
tenkin tulee, niin ”mää puhun vaan suo-
mea” ei kelpaa selitykseksi siihen, miksei 
siemeniä ole tullattu.

Jos autoon mahtuu, mehustin on oiva lisä 
autoilevan raakailijan matkatavaroissa.
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Matkan päällä siemeniä voi hankkia sa-
moista paikoista kuin Suomessakin. Länsi-
maisissa kaupungeissa isot ruokakaupat ja 
luontaistuotekaupat myyvät usein sieme-
niä. Jos näin ei ole, kannattaa suunnata kii-
nalaisiin elintarvikekauppoihin, joista löy-
tyy usein jonkinlainen valikoima eri siemeniä. 
Kehitysmaissa siemeniä löytyy myös toreilta.

Mutta on muistettava, että idätykseen 
ei sovi mikä tahansa siemen. Vain peittaa-
maton, ehjä ja puhdas siemen kelpaa. Kun 
tuotteiden alkuperään liittyviä asioita koet-
taa tiedustella eri kieltä puhuvalta paikalli-
selta farmarilta, saa usein aikaan hauskoja 
keskusteluja.

Välitänkö muista terveysriskeistä 
matkalla?
Matkaillessa kannattaa ottaa huomioon 
myös muita näkökohtia, mikäli on elävällä 
ravinnolla terveyssyiden takia. Hippocrates-
instituutti suosittelee esimerkiksi, että ame-

rikkalaisten lentokenttien uusia kehoskan-
nereita tulisi välttää, ja valita perinteinen 
käsin tehty turvatarkastus.

Aurinkovoiteista kannattaa suosia luon-
nollisia versioita kemiallisten versioiden si-
jaan. Vettä ei kannata juoda hanasta, mutta 
monessa paikassa myös pullovesi on pelk-
kää pullotettua hanavettä kalliiseen hintaan.

Pääasia lienee kuitenkin matkasta nautti-
minen. Ellei terveydentila ole este, niin us-
koisin että jälkikäteen kaduttaa enemmän pai-
kallisten ruokien maistamatta jättäminen kuin 
se, ettei syönyt alfalfaa koko reissun aikana.

Vietän itse suurimman osan ajasta ulko-
mailla, pääosin raakaa ja elävää ravintoa 
syöden. Tätä tekstiä kirjoittelen Brasiliasta, 
missä erityisesti tuoreena poimitut trooppi-
set hedelmät vievät helposti voiton linssini-
duilta, vaikka niitäkin jääkaapista löytyy.

Hyviä matkoja kaikille toivottaa

Eero Lehtola
Hippocrates.fi
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Lyhyille matkoille voi ottaa omia eväitä, 
jos on mahdollista kantaa mukana jon-

kin verran ruokaa. Tattarista, hirssistä, kvi-
noasta ja kuoritusta kaurasta saa tuoremys-
lin yön yli liottamalla. Huuhtele hyvin aa-
mulla ja lisää joukkoon (mielellään liotet-
tuja) pähkinöitä ja siemeniä sekä rusinoita 
tai muita kuivahedelmiä. Matkakohteesta 
on toivottavasti ollut mahdollista ostaa he-
delmiä, joten mysliin voi pilkkoa myös esi-
merkiksi banaania, omenaa tai päärynää. 

Nestettä ei välttämättä tarvita, koska tuo-
remysli on kosteaa ja mukavan pureskel-
tavaa. Kasvimaito on kuitenkin näppärä 
tehdä, jos on kotona jauhanut siemeniä, 

pähkinöitä tai manteleita valmiiksi. Mat-
kalla voi pistää jauheen tehosekoittimeen ja 
tehdä siitä veden ja ehkä kuivahedelmän tai 
stevian kanssa maitoa.

Kannattaa siis hankkia omiin tarkoituk-
siin sopiva pieni matkusteleva tehosekoitin. 
Valintaan vaikuttaa, haluaako vain blendata 
pehmeistä aineksista smuuteja vai tarvit-
seeko myös leikkurin. Leikkurilla voi val-
mistaa itse kaikkea kuten paksuja pateita.

Opettele vaatimaan palvelua   
ravintolassa
Jos haluat syödä ravintolassa vegaani- tai 
raakaruokaa, on parasta ottaa etukäteen sel-
ville, onko siihen mahdollisuuksia. Monilla 
ravintolaketjuilla ja ravintoloilla on netissä 
kotisivut, joilla on ruokalista sekä merkin-
nät esimerkiksi ruokalajien gluteenitto-
muudesta ja vegaaniudesta.

Useimmilla ravintoloilla ei ole vegaani- 
tai raaka-aterioita. Silloin täytyy vain valita ruo-
kalistalta jokin annos ja kysyä, miten se keitti-
össä muutetaan toivotunlaiseksi ateriaksi.

Elintarviketyöntekijöille on yleensä tar-
peen selvittää, että vegaanius ei ole jokin 
hienostelunimitys lihattomalle mutta eläin-
tuotepitoiselle ruoalle, vaan se tarkoittaa 

Lähtiessään matkalle raakailija 
joutuu selvittämään, missä mää-
rin on mahdollista tulla ruokituksi 
matkakohteessa. Jos haluaa 
olla joustava ja syö, mitä hyvän-
sä tarjotaan, voi saada itsensä 
kipeäksi. Kiltteys ei siis pitkän 
päälle kannata. Ravintoloissa 
ja hotelleissa pitää saada – ja 
vaatia palvelua.

Varmista ruokailusi matkalle
etukäteen
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ruokaa, joka ei sisällä mitään eläinperäisiä 
ainesosia. 

On tarpeen korostaa, että kyse ei ole vain 
lihattomasta ruoasta vaan ruoasta, joka ei 
sisällä meijerituotteita, munia, hunajaa, lii-
vatetta, kalaa eikä liha- tai kalalientä. Edes 
elintarvikealan koulutuksen hankkineet ih-
miset eivät yleensä muista tätä. Keittiöstä 
saatetaan tuoda annos, josta on vain ny-
pitty lihapalat tai juustokerros pois.

Ravintolassa saatetaan sanoa, että annok-
sesta voidaan tehdä vegaaninen jättämällä 
eläinpitoiset ainekset pois. Se ei kuitenkaan 
riitä eikä sitä pidä hyväksyä. Kannattaa ky-
syä, millä tavalla annos tehdään ruokaisaksi 
ja maistuvaksi. Jos henkilökunta vaikuttaa 
neuvottomalta, voi ehdottaa, että annok-
seen lisätään esimerkiksi kuivatomaattia, 
siemeniä, pähkinöitä ja oliiveja.

Voi myös pyytää kokkia kokoamaan an-
nos usean ruokalajin - ehkä alkupalojen - 
täyttävistä aineksista. Kokonainen raaka-
ateria on haastavampi. Ehkä lähimmäs kel-
vollista ateriaa pääsee, jos neuvoo tekemään 
salaatin ja luettelee toivottuja aineksia.

Ruokailuihin kannattaa mahdollisuuk-
sien mukaan valmistautua meilaamalla ra-
vintoloihin tai hotelliisi viikkoa etukäteen 
ja kysymällä, miten se voisi ruokkia seuru-
eesi (vaikka olisit ainoa). Voit kertoa mai-
nostavasi iloisesti Facebookissa ja blogissasi 
sellaista ravintolaa, joka palvelee vegaania/
raakailijaa.

Ilmoita ruokavaliosi hotellille 
etukäteen
Jos on aikeissa majoittua hotelliin, kannat-
taa kertoa viikkoa aiemmin ruokavalios-
taan suoraan keittiömestarille, ei millekään 
välikädelle. Oma ruokavalio täytyy tehdä 
hyvin selväksi ja kysyä, millainen aamiai-
nen (ja ehkä muut ateriat) voidaan järjes-
tää. Jostain syystä useilla kokeilla on käsi-
tys, että vegaanit ovat laihduttajia ja heidän 
suunsa on tuohesta. 

Aina kun olen majoittumassa hotelliin, 
meilaan sinne viikkoa aikaisemmin ja pyy-

dän aamiaiseksi marjoja ja kypsiä hedel-
miä. Joudun myös erikseen kirjoittamaan, 
millainen on kypsä banaani, kiivi, päärynä, 
avokado, koska muuten joku on käynyt 
viime tingassa kaupassa ja saan vihreän ba-
naanin ja kivikovia hedelmiä. Pyydän aina 
kuittaamaan viestini. 

Kun olin majoittumassa erääseen paik-
kaan toistamiseen ja olin muotoillut mel-
koisen selkeään palautteeseen pohjaavan 
uuden toivomuksen, sain kokonaisen tar-
jottimellisen hedelmiä ja marjoja. Muut 
hotellivieraat katselivat tarjotintani kulma-
karvat päälaella.

Ota kuivattuja ruoka-aineita  
mukaan
Matkalla tarvitsee yleensä kaiken energian, 
minkä voi saada. Vieraassa paikassa ehkä 
nukutaan tavallista huonommin. Vuoro-
kausirytmi ja päivärytmi voivat poiketa to-
tutusta. Mukaan kannattaakin ottaa sopiva 
annos viherjauheita ja leviä sekä kuivaami-
aan villivihanneksia sekä sopiviksi testaami-
aan lisiä kuten esimerkiksi macaa. Villivi-
hannekset ovat myös hyvä teeaines.

Kuivurista tulee arvokas apu, kun ha-
lutaan evästä matkalle. Kräkkerit ovat ke-
veitä mutta täyttäviä. Niitä voi syödä sellai-
sinaan tai päälle voi levittää avokadoa. Tat-
taria tai muita epäviljoja sisältävät kräkkerit 
ovat myös mukavampaa ruokaa kuin ras-
vaiset pähkinät ja siemenet, joita tulee hel-
posti syöneeksi nälkäänsä liikaa kerralla. 
Niistä ei monelle tule monipuolisesti ra-
vittu ja hyvä olo.

Joka tapauksessa on varminta ottaa mat-
kalle mukaan kunnon eväspaketti, jos on 
hiukankin epävarmaa, saako sopivaa ruo-
kaa. Vaikka olisi saanut hotellista vasta-
uksen, että "teille järjestetään toivomanne 
marja-hedelmäaamiainen", perillä saattaa 
silti kyselyynsä saada vastauksen: "Tuolta 
voi valita, mikä sopii. On siellä ainakin to-
maattia ja kurkkua."

Mea Salo
raakaravintovalmentaja, Hellaton kokki
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Reissuun lähtiessä en tiennyt matkan pi-
tuudesta enkä määränpäästä. Tarkoi-

tuksena oli lähteä ainakin talveksi jonnekin 
tropiikkiin, mielessä viidakot, luonnonpa-
rantajat, autiot saaret, trooppiset hedelmät 
ja todellinen selviytyminen sekä kaikista ru-
tiineista ja oravanpyörästä vapautuminen.

Vein suurimman osan tavaroistani kirp-
putorille matkarahoja kerätäkseni. Osan ta-
varoista lahjoitin ja tärkeimmät vein äidin 
luokse säilöön.

Eväiksi valmistin noin puolitoista ki-
loa omia "superproteiinipatukoita". Niihin 
tuli pinjan- ja seesaminsiemeniä, riisiprote-
iinia, lucumaa, taatelia, marjajauheita, ma-
caa, raakakaakaota ja joitain adaptogeenisiä 
tai ayurvedisiä yrttejä. 

Lisäksi otin mukaan puolisen kiloa klo-
rellaa, oman suolan, pippuria ja kurkumaa. 
Terveenä pysymistä varten matkaan tuli joi-
tain käteviä maitohappobakteerivalmisteita, 
propolista ja tärkeimpänä kolloidihopeaa.

Kustannustehokkaasti liftaten 
ja sohvasurffaten
Reissu alkoi Suomen ja Venäjän väliseltä ra-
jalta. Liftasin ensin Pietariin hakemaan vii-
sumia Kazakstania varten. Pietarissa majoi-
tuin viikon ilmaiseksi paikallisen perheen 

luona netistä löytyvän couchsurfing-palve-
lun kautta. Ostin kaupasta ruuat ja valmistin 
ruokaisat salaatit ja pirtelöt perheen kotona.

Pietarista liftasin edelleen Moskovaan. 
Siellä ja matkalla Samara-nimisessä kau-
pungissa yövyin taas couchsurfingin kautta 
muutaman yön. Kazakstanin rajalta jatkoin 
junalla kolme vuorokautta maan halki sen 
suurimpaan kaupunkiin Almatyyn.

Siellä vierähti kuukauden päivät vuorien 
keskellä. Mukavassa Almatyssä oli todella 
laaja Green Bazar, jossa oli tarjolla paljon 
paikallisia hedelmiä, kasviksia, vihanneksia, 
marjoja, pähkinöitä ja kaikkea tarvittavaa. 
Ruokaa tuli myös Uzbekistanista ja Kirgis-
tanista. Laatu oli todella luonnonmukaista 
ja hinnat erittäin travellausystävällisiä, arvi-
olta 20 prosenttia Suomen hinnoista.

Varsinaisia raakaruokapaikkoja en löytä-
nyt, mutta kävin muutamissa ravintoloissa 

REPPUREISSULLA  AASIASSA

Lappeenrantalainen Tommi 
Asikainen reissasi liki puolitois-
ta vuotta elävällä ravinnolla 
vuosikymmenen vaihteessa. 
Liftaus, sohvasurffaus, paikal-
linen palkka ja naapuriapu 
takasivat tutustumisen kulloi-
seenkin kohteeseen pintaa 
syvemmältä. Ruokavalio piti, 
vaikka raaka-aineet vaihteli-
vat paikan mukaan.
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syömässä hyväksi havaitut salaatit. Yleensä 
marjat ja pähkinät ostin pikkukylien 
ihanilta mummoilta. Läheisellä vuorenrin-
teellä pulppusi raikasta lähdevettä.

Almatystä lensin Bangkokiin, josta läh-
din junalla kohti Etelä-Thaimaata. Kah-
della eurolla matkustin puolen Thaimaan 
halki. Edessä oli viikon ilmainen couchsur-
fing-majoitus Hua Hinissä, johon jäin ju-
miin etelämpänä olevan hirmumyrskyn ja 
tulvien takia. 

Thaimaassa ruokailu muuttui niin, että 
söin pääasiassa nuoria kookospähkinöitä ja 
durian-hedelmää. Thaimaan viisumi alkoi 
loppua ja myrskyt lähestyivät, joten täytyi 
tehdä ratkaisu. Lähdin junalla pohjoiseen ja 
Kambodzhaan.

Kuukausi ilman sokeria
Kambodzhassa vierähti vahingossa lähes 
puoli vuotta. Opetin paikallisille lapsille 
englantia koulussa neljä kuukautta. Palkalla 
sain maksettua vuokran ja ruoat.

Hankin heti blenderin. Ruokavalio koos-
tui lähinnä pirtelöistä, salaateista, spiruli-
nasta, durianista ja nuorista kookospähki-
nöistä.

Toteutin myös kuukauden sokerittomuu-
den tämän 100-prosenttisen raakaruokai-
lun aikana. En siis syönyt makeita hedel-
miäkään. Ainoastaan nuoren kookospäh-
kinän lihasta tuli pieniä määriä sokereita 
(noin 1,5 %).

Pirtelö saattoi koostua nuoren kookos-
pähkinän vedestä ja lihasta, avokadosta, ve-
dessä aktivoiduista pähkinöistä tai sieme-
nistä, raakakaakaosta. Tai sitten tein viher-
smoothieita riittävillä määrillä proteiineja 
(aminohappoja). Makeutuksena käytin vih-
reää steviajauhetta.

Tämä jakso oli ällistyttävän mieltä kir-
kastava jopa täydellisen raakaruokailun kes-
kellä. Ensimmäisen viikon jälkeen energiaa 
riitti reilusti. Idätin Kambodzhassa myös 
ituja ja versoja lähes päivittäin. Phnom 
Penhistä löytyi myös kolme pientä paikal-
lista luomumarkettia.

Balin paratiisi otti omakseen
Lensin Singaporeen katselemaan uutta 
suuntaa. Valitsin Indonesian ja lensin Balil-
le. Balilla kuten muuallakin reissussa ensin 
hahmottelin, mistä teen ruokahankinnat ja 
sen jälkeen aloin katsella ympärille. 

Kun pääsin Balin turistialueelta Kutalta 
pois, varsinainen oikea Bali alkoi aueta. 
Näin elämäni ensimmäiset kaakaopuut, 
joita Balilla on valtavasti. Hedelmien tar-
jonta nousi ennennäkemättömälle tasolle. 
Todelliset balilaiset osoittautuivat uskomat-
toman hienoiksi ihmisiksi, luonto muuttui 
henkeäsalpaavan kauniiksi ja rikkaaksi kau-
kana muista turisteista. Rakastuin ja tunsin 
olevani kotona.

Jäin Balille asumaan vailla mitään suun-
nitelmaa lähteä pois. Autoin paikallisia 
hommissaan, mistä sain ilmaiset kookokset, 
kaakaot ja hedelmät. Löysin talon vuok-
ralle, istutin uuden talon ympärille puutar-
han ja vietin aikaa balilaisten luonnonpa-
rantajien parissa. Elin ilman kenkiä ja 100-pro-
senttisesti elävällä ja kypsentämättömällä ruualla.

Ubud on kaikkien raaka- ja luomu-
ruokailusta, joogailusta, meditoinnista ja 
henkisestä kasvusta kiinnostuneiden ydin. 
Kiersin myös hieman Javalla ja pari kuu-
kautta Sulawesi-saarella sekä Togian saaris-
tossa. En nähnyt välillä kuukauteen yhtään 
valkoihoista.

Olin Indo-
nesiassa yh-
deksän kuu-
kautta. Sit-
ten oli pakko 
myöntyä sii-
hen, että ra-
hat alkoi-
vat loppua 
ja vastaha-
koinen koti-
matka alkoi.

Ubudin 
luomuraa-
karuokara-
vintoloista 
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ja meiningistä olin saanut sellaista innos-
tusta, että lähdin rakentamaan ja perusta-
maan Cacao Flow Freshtauranttia Suomeen. 
Toki rahattomana reissun jäljiltä ja tyhjästä. 
Muutaman kuukauden haasteiden jälkeen 
Cacao Flow toteutui joukkorahoituksen ja 
mahtavan talkooavun ansiosta Lappeenran-
nassa. Cacao Flow ei tosin ole toiminnassa 
tällä hetkellä (toim.huom.).

Vinkkejä raakaruokamatkailijoille 
Kun haluaa reissata pienellä budjetilla pit-
kään, on tärkeätä ensin ottaa selville majoi-
tuksesta ja couchsurfingista. Uuteen paik-
kaan mennessä taas täytyy ensin ottaa sel-
vää ruoista. Mitään erikoisia ruokavarastoja 
en pitänyt mukana, alkumatkaa lukuun ot-
tamatta. Terveenä pysyin hienosti vastoin 
kaikkia yleisiä pelotteluita, että ruoka täy-
tyisi kypsentää ennen syömistä.

Pari kertaa matkalla tuli väliaikaisia ja 
nopeita vatsaongelmia, maksimissaan yh-
deksi päiväksi. Kolloidihopea hoiteli kaikki 
pöpöt välittömästi ja steriloi ruuat ja juo-
mat ja haavat tarvittaessa. Ennen reissua 
olin ollut elävällä ravinnolla jo kaksi vuotta.  

Syökää kaikkea villiä luonnosta suoraan 
tuoreena aina, kun mahdollista jokaisessa 
maassa. Luonnon villivihanneksista ja lehdistä 
saa tarvittavan ja hyödyllisen ja paikallisen 
bakteerikannan, joka pitää terveenä ja auttaa 
sopeutumaan kyseiseen luontoon nopeasti.

Pitäkää huoli, että syötte kaikkia värejä, 
ei liikaa makeaa ja muistatte eritoten kitke-

rän maun. Jos joku maku puuttuu ruokava-
liosta (yleensä kitkerä), niin keho menee epä-
tasapainoon ja vastustuskyky on heikompi. 

Kolloidihopea on kovimpia juttuja kos-
kaan. Vihannekset ja hedelmät kannattaa 
syödä toisistaan erillään eri aterioilla. Tär-
keitä raaka-aineita olivat nuoren kookos-
pähkinän pehmeä lusikoitava liha, avoka-
do, durian, merilevät ja villivihannekset. 
Pitää muistaa myös hyvät öljyt ja aminoha-
pot (proteiinit).

Tommi Asikainen

Olen järjestämässä kesällä kaksi tai kolme elä-
vän raakaravinnon paratiisielämysviikkoa Ba-
lilla maailman upeimmissa puitteissa, missä 
emme tule tapaamaan muita turisteja.

Ajatuksena on täyden palvelun viikko, joka 
sisältää mm.

kuljetuksen lentokentältä tai mistä tahan-
sa Balilta kohteeseen ja takaisin

majoituksen upeissa ja ylellisissä villoissa 
2-3 henkeä/villa

kaikki päivän paratiisimaiset raakaruoat 
(aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala, tar-
vittavia snäksejä ja hedelmiä mielinmäärin)

henkilökohtaisen terveyskonsultaation ja 
ohjeistusta omaan yksilölliseen ruokavalioon

päivittäisen ohjatun meditaation ja joogan
päivittäisen retken/ohjelman esimerkiksi 

viidakkoon kävelylle opettelemaan lääkinnäl-
lisiä villiyrttejä

balilaisen hieronnan
vierailun kaakao-, avokado-, durian-, 

mangosteen- ym puilla
raakaruoan kokkauskurssin.

Kaikki sisältyy hintaan noin 1100 €. Mahdolli-
suus käyttää skootteria ja myös auto sekä kul-
jettaja ovat käytössä sisältyen hintaan. Ryh-
män koko 8-12 henkilöä/viikko. Vetäjinä toi-
mivat lisäkseni ystäväni, joka on pitkän linjan 
raaka- ja villiruokailija sekä joogaopettaja, ja 
paikallinen henkilökunta.

Lisätiedot ja mieluusti sitovat ilmoittautumiset  
tommi.asikainen@gmail.com.

●

●
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Verkkokaupasta koodilla: voimaa 
- 30 % yli 30 € ovh. hinnoista
Tarjous voimassa kesäkuun loppuun.

Idätettyjä hampputuotteita!
Vihdoin hamppuproteiini ja öljy ovat niin hyvänmakuisia, 
että haluat lisätä niitä aina ruokaasi. Hamppu on täydellinen 
ravintosisällöltään. 
Idättämisen ansiosta:
- E-vitamiini tuplaantuu - suojaa 
rasvahappoja hapettumiselta
- Proteiinit pilkkoutuvat amino-
hapoiksi - helpompi ja nopeampi 
imeytyvyys
- Fytiinihappo poistuu - täydel-
linen ravintoaineiden imeytyvyys 

Tilaa ja tiedä lisää tuotteista ja idätyksen hyödyistä!!
www.hamppumaa.fi

Paratiisielämysviikko Balilla
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Minun tarinani

Elävästä ravinnosta saatiin tietoa Suo-
meen 1980-luvun alussa. Ensimmäiset 

kurssit täällä piti itse Ann Wigmore ja suo-
sio yllätti. Mutta kun kurssin jälkeen alkoi 
itse tehdä elävää ravintoa kotona, raaka-ai-
neita ei ollutkaan saatavilla.

Siemenet ja pavut idätykseen ja versotuk-
seen, jyvät oraan kasvatukseen, pähkinät, 
vihannekset ja hedelmät – mistä niitä sai ja 
vielä luomulaatuisena?

Luontaistuotekauppoja oli, mutta ne 
myivät vain ravintolisiä ja kosmetiikkaa. 
Elsa Ervamaakin joutui kasvattamaan aurin-
gonkukanversoja Aurinkotuuli-ravintolaansa 
linnunsiemenistä. Muita ei ollut saatavilla. 

”Luomua luonnon puolesta!”
Lause oli Maija ja Jarmo Huhtikorven 
motto, kun he perustivat kaupan myydäk-
seen elävän ravinnon aineksia. Jarmo kas-
vatti ituja suunnittelemassaan ja Wärtsi-
län tehtaalla valmistetussa idätyslaitteessa 
ja versoja ja oraita omassa kasvihuoneessa. 
Hän toimitti idättämiään tuotteita tilaajille 
ympäri Suomea, Helsingissä muun muassa 
Korkeavuorenkadun Kasvisravintolaan.

Mutta myös oma myyntipaikka tarvit-
tiin. Jarmo löysi myynnissä olevan kaupan 
Helsingin Malmilta, Malmin Luontaistuot-
teen. Huhtikorvet ostivat sen 1.7.1985. 

Valikoimaan tulivat nopeasti myös luo-
mulaatuiset vihannekset, hedelmät, siemet 

ja pähkinät sekä hapankaali, jota Jarmo itse 
valmisti. Jarmo kehitti hapankaalin val-
mistukseen koneellisen menetelmän, jonka 
Ann Wigmorekin myöhemmin hyväksyi. 
Aiemmin kaali piti pehmentää baseball-
mailalla hakaten. 

Elävän ravinnon ystävien yhdistyksessä 
kaikki ottivat ilolla vastaan tiedon, että 
Huhtikorvet olivat avanneet Malmin Luon-
taistuotteen. Pian siitä tulikin pääkaupunki-
seudun elävän ravinnon syöjien oma ruoka-
kauppa. Sieltä sai kaiken tarvittavan, vaikka 
kauppamatka venyikin pitkäksi muille kuin 
Koillis-Helsingissä asuville.

Kauppa hankki asiakkailleen myös tarjot-
timia versojen kasvattamiseen - MTV:n stu-
diolta! Luonnonmukaisesti viljeltyjä tuon-
tituotteita myyviä tukkuliikkeitä kuten 
Aduki ja MakroBios oli perustettu jo vähän 
aikaisemmin, joten tuontitavaraa kauppa 
sai kotimaasta.

Maija muistelee, että luomuviljelijöitä 
oli Uudellamaalla 1980-luvulla jopa enem-
män kuin nykyään. Kaupassa oli aina saa-
tavilla lähellä tuotettua viljaa, kasviksia ja 
juureksia. 

Jo Malmin Luontaistuotteen edelliset omis-
tajat olivat olleet mukana perustamassa 

ENSIMMÄINEN ELÄVÄN 
RAVINNON KAUPPA 
TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA
Maija Huhtikorven Malmin Luontais-
tuote viettää syntymäpäiviään syys-
kuussa. Maija on elävän ravinnon 
uranuurtajia Suomessa. 

Maija Huhtikorpi oli muun muassa perus-
tamassa Elävän ravinnon ystävät -yhdistys-
tä, nykyistä Elävä raakaravinto -yhdistystä.
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Minun tarinani
Luontaistuntija-ketjua vuonna 1983. Ket-
juun kuuluu nykyään yli 80 luntaistuote-
alan yrittäjää ympäri Suomea. Viisi vuotta 
sitten he yhdessä päättivät alkaa käyttää 
kaupoissaan ketjun nimeä. Siitä johtuu 
uusi rinnakkaisnimi Luontaistuntija Malmi. 

Sattuman kautta elävän           
ravinnon piiriin
Maijan ystävätär oli ilmoittautunut ensim-
mäiselle Elsa Ervamaan elävän ravinnon 
kurssille lokakuussa 1981. Hänelle tuli este, 
joten Maija osallistui kurssille. 

Maija oli ollut kasvissyöjä jo lähes kym-
menen vuotta. Maijan mielestä elävän ra-
vinnon kurssit kuitenkin nostivat tietämyk-
sen kasvissyönnistä aivan uudelle tasolle. 
Aikaisempaa kasvissyöntiään hän kutsuu-
kin vähätellen sämpylävegetarismiksi.

Elävän ravinnon kurssin jälkeen lentopal-
lotreeneissä Maija tapasi tulevan miehensä ja 
työkumppaninsa Jarmon. Pian tapaamisen 
jälkeen Jarmolla todettiin imusolmukesyöpä, 
non-Hodgkinin lymfooma. Maija kertoi Jar-
molle elävästä ravinnosta, ja Jarmo halusi 
kokeilla parantavaa ravintoa. Lääketieteen 
tarjoamista hoidoista hän kieltäytyi.

Näin jälkeenpäin Maija pitää sitä hur-
jan rohkeana päätöksenä, sillä kokemusta ja 
tietoa elävästä ravinnosta oli Suomessa vielä 
niin vähän. Elävä ravinto kuitenkin auttoi. 
Jarmon imusolmukesyöpä meni remissioon 
ja pysyi oireettomana neljä vuotta.

Vuonna 1983 Huhtikorvet olivat mu-
kana perustamassa Elävän ravinnon ystävät 
-yhdistystä, nykyistä Elävä raakaravinto ry:tä. 
Yhdistyksen päätehtäväksi määriteltiin elä-
vän ravinnon tiedon levittäminen. Maija ja 
Jarmo olivat vuoronperään myös yhdistyk-
sen hallituksessa. 

Jarmo auttoi alkuun myös Ahvenanmaan 
Elävän Ravinnon Instituuttia. Maalarin ja 
puusepän työt taitavana hän kunnosti van-
haa kansakoulua Instituutin käyttöön 
touko-elokuun 1984. 

Jarmo tunsi itsensä terveeksi ja lasten-
hankinta tuntui vihdoin mahdolliselta. Per-
heeseen syntyi poika vuonna 1987 ja ty-
tär 1989. 

Jarmo teki liikaa töitä ja itsestä huolehti-
minen jäi taka-alalle. Lepoon ja ruokailuun 
ei ollut aikaa. Ruokavalio lipsui vähitel-
len kauas elävästä ravinnosta. Lopulta enää 
Maijan tekemä elämänvoimakeitto iltaisin 
oli elävää ravintoa.

Kun Jarmo halusi taas aloittaa täydelli-
sen elävän ravinnon syömisen, se oli jo liian 
myöhäistä. Tauti uusi ja eteni salamanno-
peasti. Jarmo kuoli imusolmukesyöpään, 
kun poika oli 2,5-vuotias ja tytär vasta seit-
semän kuukautta.

Suomessa tiedettiin silloin vielä liian vä-
hän siitä, kuinka tiukasti syöpäpotilaan pi-
tää noudattaa elävän ravinnon ohjelmaa. Ei 
ollut Internetiä, eikä Suomessa Wigmoren 
kirjoja, joista syöpää sairastavat olisivat löy-
täneet ohjeita. 

Maija jäi yksin lasten ja kaupan kanssa, 
mutta ei lannistunut. Lapset toivat iloa jo-
kaiseen päivään. Aluksi Maija oli lasten 
kanssa kotona viisi päivää viikossa ja teki 
töitä kaupassa vain kaksi päivää. Se oli hyvä 
ratkaisu. Nyt Maija iloitsee siitä, että lap-
set ja myös pojan kihlattu jatkavat vanhem-
pien viitoittamalla ravitsemuksen tiellä.

Kauppa kuin vanhanajan      
suklaapuoti
Näin Maija Huhtikorpi kutsuu luontais-
tuotekauppaansa, jota hän on pitänyt yk-
sin nyt jo 25 vuotta. Tai ei ihan yksin – jo 
20 vuotta kaupassa on ollut apuna sama 
luotettava työntekijä ja hyvä työtoveri Eila 
Sandell, fytonomi niinkuin Maija itsekin. 

Tiimiä on tullut täydentämään luontais-
tuoteneuvoja Teija Lehtinen. Koulutuspäi-
vien aikana ja tarvittaessa muulloinkin tuu-
raajana toimii Maijan nykyinen kumppani 
Leo Vladimirov, A. Vogelin kouluttama fy-
toterapeutti. 
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Minun tarinani
Vanhanajan suklaapuotia kauppa muis-

tuttaa Maijan mielestä laajan valikoimansa 
vuoksi. Itäviä vehnänjyviä, porkkanaa ja 
omenaa, satokauden mukaan myös muita 
tuoreita luomutuotteita on kaupan vali-
koimassa edelleen. Vihannes- ja hedelmä-
valikoima on supistunut, koska luomutar-
jonta on lisääntynyt suurissa kauppaket-
juissa. Kesäisin kaupasta saa luomumansik-
kaa, myös laatikoittain.

Kaikki pähkinät ja siemenet, tattari, kui-
vatut hedelmät, viher- ja marjajauheet ja 
muut pakatut luomutuotteet kuuluvat kau-
pan valikoimaan. Ja tietysti superfoodit, 
joista Maija sai aikoinaan ensimmäiseksi 
tietää eräältä asiakkaaltaan. 

Kaupasta saa myös Ruskovillan tuotteita, 
homeopaattisia valmisteita, rohdoksia, ur-
heiluravinteita ja kirjallisuutta. Ja jos jotain 
tuotetta ei ole, se kyllä tilataan.  

Maija iloitsee siitä, että Malmin Luontais-
tuotteen kehitys on ollut tasaista koko 30 
vuoden ajan. Kanta-asiakaskortit kertovat, 
että asiakkaita tulee lisää tasaiseen tahtiin. 
Suurin osa heistä asuu Koillis-Helsingissä, 
mutta joskus satunnaisia asiakkaita poik-
keaa muualtakin. Vähän aikaa sitten eräs 
kantakaupungista Malmille eksynyt totesi: 
”Miksei tällaista kauppaa ole keskustassa?”. 
Se tuntui hyvältä arvosanalta.

Neuvontaa kaupan päälle
Maija on alunperin koulutukseltaan labo-
ratoriohoitaja. Hän toimi ensin Työter-
veyslaitoksella. Hän ehti myös perustaa la-
boratorion kahteen lääkärikeskukseen en-
nen kuin oma luontaistuoteyritys vei voi-
ton. Bisnesnainen Maija ei kuitenkaan 
tunne olevansa, enemmän hoitaja. Paitsi fy-
tonomiksi, Maija on kouluttautunut myös 
vyöhyketerapeutiksi. Luontaistuntija Mal-
min asiakkaat saavatkin aina ostosten lisäksi 
myös kaipaamaansa terveysneuvontaa.

Lisäravinteet ovat olennainen osa myyn-
nistä. Maijan mukaan silloin tarvitaan li-

säravinteita, kun ruokailu on epäsäännöl-
listä tai ruoassa on liian vähän tai yksipuo-
lisesti ravintoaineita. Samoin silloin, kun 
stressi tai urheilu kuluttavat niitä normaa-
lia enemmän.

Maijan mukaan parhaita lisäravinteita 
ovat suoraan suun limakalvojen kautta 
imeytyvät ravintolisät: suihkeet, nesteet ja 
kielen alle imeytymään laitettavat tabletit. 
Näin erityisesti niiden kohdalla, joilla on 
imeytymishäiriöitä. Näiden lisäravinteiden 
osuus tulee lisääntymään tulevaisuudessa, 
samoin eettisesti tuotettujen, puhtaiden ja 
lisäaineettomien ravintolisien.

Syntymäpäivä 30-vuotiaalla Luontaistun-
tija Malmilla on siis tänä kesänä. Jokaista 
syntymäpäivää kauppa on juhlinut kestitse-
mällä asiakkaitaan elävän ravinnon kakulla 
– niin myös tänä juhlavuonna. Synttärikak-
kua tarjotaan kaikille asiakkaille lauantaina 
5. syyskuuta.

Elävä raakaravinto ry onnittelee syntymä-
päiväsankaria ja toivottaa sille onnea ja me-
nestystä myös tuleviksi vuosiksi!

Kaija Shurupov

Maija Huhtikorpi (toinen oik.) henkilökun-
tineen. Tiedot kaupasta ovat verkkosivulla 
luontaistuntijamalmi.fi. Myöhemmin kesällä 
siellä ovat tarkemmat tiedot myös synttäreistä. 
Luontaistuntija Malmi on myös Facebookissa.
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Yhdistyksen jäsenmatkalle Kööpenha-
minaan syyskuussa 2014 lähti pieni, 

mutta sitäkin innostuneempi porukka. 
ERY:n hallituksesta olivat mukana silloinen 
puheenjohtaja Tiina Lappalainen ja jäsen-
vastaava Ulla-Maija Arminen. Jäsenistöä 
edustivat Kaija ja Jorkki. 

Saavuimme perjantaiaamuna Kööpen-
haminan Torvehallerne-kauppahalliin 
ja siellä Vita Boost -kojulle. Mehuista ja 
smoothieista oli laaja valikoima, joten va-
linta oli vaikea. Niitä sai vielä terästettyä 
mm. vehnänoraalla, inkiväärillä ja spiru-
linalla. Nautimme piristävät aamujuomat 
aurinkoisessa ulkoilmassa. 

Lounaalle suuntasimme ydinkeskustassa 
sijaitsevaan 42°Raw-ravintolaan. Erityisesti 
nuorten suosima paikka oli pullollaan herk-
kuja suolaisesta makeaan.

Smoothiejen ja mehujen Kööpenhamina

42°Raw: tapasannos, jossa oli lasagne, thai-
nuudelit ja avokadosänkkäri kräkkereistä 
samalla lautasella.

VitaBoost: mm. Strawberry Kiss -mehu (man-man-
sikkaa ja porkkanaa) ja smoothiet K-Bomb ja smoothiet K-Bomb 
(parsakaalia, pinaattia, appelsiinia, limeä ja ruu-
sunmarjamehua) sekä Iron-Bomb ( pinaattia, 
selleriä, avokadoa, limeä, ruusunmarjamehua). 

Lauantaina kävelimme trendikkäälle Ves-
terbron alueelle brunssille simpleRAW-ra-
vintolaan. Pöytävaraus oli tarpeen, sillä 
paikka oli täynnä elävän ravinnon ystäviä.

Sunnuntaina menimme erittäin suosit-
tuun Urtehuset-luontaistuotekauppaan. 
Sen yhteydessä oli Raw & Rustic -ravin-
tola, jonka erikoisuutena oli viherkasvi-
seinä. Paikka oli valoisa ja nuorekas.

Valitsimme runsaasta valikoimasta ys-
tävällisen myyjän avustuksella viherpirte-
löitä ja mehuja, acai-myslipuuron, josta oli 
neljä eri makua ja artisokka-avocado-sänk-
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Luomut superfoodit

Oliiviöljyt

Saippuat

Vedenpuhdistus-
tuotteet

Jäsenetu 10 % 
koodilla ERY

simleRaw: Ulla-Maija ja Kaija brunssilla, jossa 
mm. cashewjugurtti tuorehedelmillä ja myslillä, 
marinoitua ananasta, levite, avocadoa, kääryleitä 
sekä pala suklaafudgekakkua ja kolme shottiakolme shottia 
(porkkana-inkivääri; chili-agavesiirappi-sitruu-
namehu-suola; ananas-vehnänoras). Kokonai-. Kokonai-
suus oli erinomainen!

kärin. Kaupan puolelta mukaan tarttui mo-
nenlaista: vehnänorasjauhetta, luomu-saip-

puoita, raa-
kasuklaajoulu-
halkoja, luon-
non kosmetiik-
kaa.

Saimme kat-
tavan käsityk-
sen Köpiksen 
elävän raaka-
ravinnon pai-
koista viikon-
lopun aikana. 

Raw & Rustic ja monipuolinen myymälä 
jäivät erityisesti Kaijan mieleen. Kööpenha-
minaa ei turhaan kutsuta kulinaristien me-
kaksi, sillä tämä pätee myös elävän raakara-
vinnon puolella. Suosittelemme lämpimästi 
viikonlopun pyrähdystä vanhaan eurooppa-
laiseen pääkaupunkiin!

Raw & Rustic: inkivääri-sitruuna-omena-shotti.inkivääri-sitruuna-omena-shotti. 
Toinen maku oli vehnänoras-sitruuna-omena. 
Smoothieista maistuivat mm. Spinach DreamSpinach Dream 
(pinaatti, inkivääri, sitruuna, omena, manteli-
maito) ja Amazing Green (lehtikaali, pinaatti, 
selleri, omena, kurkku, persilja).

- VitaBoost, vitaboost.dk; Torvehallerne-alueenTorvehallerne-alueen 
toinen mehubaari Unplugged, unpluggedjuice.dkUnplugged, unpluggedjuice.dkunpluggedjuice.dk
- 42°Raw, 42raw.dk, Pilestræde 32
- simpleRaw, simpleraw.dk, Oehlenschlægers-
gade 12
- Urtehuset, urtehuset.dk, Gammel KongevejGammel Kongevej 
113, Frederiksberg C, Raw & Rustic, rawrustic.dkRaw & Rustic, rawrustic.dk
- Joe & The Juice -mehubaareja ympäri 
kaupunkia ja lentokentällä

- Big Apple (kuvassa), big-apple.dk, Fiolstraede 
18, sänkkäri- ja mehubaari kahdessa ker-
roksessa; toinen Kronprinsessegade 2

Kaija Sulkava-Räsänen, Ulla-Maija Arminen 
ja Tiina Lappalainen
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Barcelona
Mehubaari 22UMO (kuvassa), Carrer de 
la Boqueria, 08002 Barcelona - Ostoskatu 
Ramblan poikkikatu. Saa vehnänorasmehua ja 
hyviä smoothieja. 
El Cafe, Carrer Princesa 57, 08003 Barcelo-
na - 100 % Luomu, vegaani, kasvis- ja raaka-
ruokapaikka. Maukasta elävää ja raakaruokaa 
kauniissa miljöössä. Ystävällinen palvelu, to-
sin keittoni oli lämmitetty yli 42-asteiseksi 
eli liian kuumaksi.

Nizza:
So Green, 11 Place Massena, 06000 Nice
Kuuluisalla Mas-
senan aukiol-
la on avattu me-
hubaari, jossa 
on iso ulkoteras-
si. Valikoimassa 
ihania viherme-
huja, smoothie-
ja, mutta myös 
kahvilatuotteita.

Tukholma:
NK:n tavaratalon ala-
kerrassa on uusi me-
hubaari Strå, jossa 
kasvatetaan itse veh-
nänorasta.

Ulla-Maija Arminen

Raakaruoka- ja mehu-
paikkoja muualla

Punajuuripihvejä salaattipedillä

Raaka 
baari 

Goes Green 
oli teemana, 
kun ERY oli 
jälleen mu-
kana ravin-
tolapäivässä. 
Yhdistyksen 
hallitus ja 
talkoolaiset 
valmistivat 
monenlaisia 
herkkuja vil-
livihanneksia 
hyödyntäen. Voit itsekin tehdä Raaka baa-
rin ruokia seuraavien sivujen ohjeilla.

Helatorstai ja viikonlopun kilpailevat ta-
pahtumat kaupungilla vaikuttivat kävijämää-
rään. Iloksemme kävijöitä oli silti pari sataa. 

Lämmin kiitos Raaka baarin asiakkaille ja 
tukijoille: Ekolo, GreenMJK, Luontaistuntija, 
Hamppumaa Oy, Silmusalaatti ja Jokka.

Merkkaa 16.8. kalenteriisi. Silloin ERY:n 
ravintolapäivän teemana on Raaka baari 
Goes Wild. Makunautinnot räjäyttävät ta-
junnan, joten tuo ystäväsi, kaverisi, tutta-
vasi, kumppanisi, rakastettusi nauttimaan 
elokuun Raaka baarin upeista antimista.

Raaka baarissa vihersi 
toukokuussa
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Resep�t

Hamppuproteiini-nokkos-siemenkräkkerit
3 ½ dl jauhe�ua pellavansiementä
2 ½ dl liote�uja pellavansiemeniä
3 dl Hamppumaan hamppuproteiinia
1 dl liote�uja auringonkukansiemeniä
1 dl liote�uja seesaminsiemeniä
1 dl liote�uja Hamppumaan hampunsie-
meniä
1 dl kurpitsansiemeniä
1 dl nokkosjauhe�a
n. 1 dl ve�ä
n. ½ dl kylmäpuriste�ua avokadoöljyä
2 punasipulia
1 valkosipuli
2 rkl provencen mauste�a
ripaus cayennenpippuria
ripaus paprikajauhe�a
ripaus palmusokeria

Sekoita massa käsin isossa kulhossa. Ta-
soita massa ohueksi levyksi leivinpaperin 
päälle. Ripo�ele päälle nokkosjauhe�a. 
Kuivata kuivurissa (lämpö alle 42 aste�a) 
n. 6–10 h kunnes kräkkerit ovat kuivia ja 
ihanan rapeita. Nau� tuorejuuston kera.

Ulla-Maija Arminen
Cashewtuorejuusto 
2 dl liote�uja cashewpähkinöitä
5–6 rkl ve�ä
3 rkl sitruunanmehua
3–4 rkl ravintohiivaa
½ tl ruususuolaa
ripaus cayennenpippuria
ripaus paprikajauhe�a

Jauha massa tasaiseksi tehosekoi�mes-
sa. Voi käy�ää muitakin mausteita papri-
kan sijaan, esim. rosmariinia, yr�ejä.

Karita Tykän ohje

Kurkku-avokado-kei�o
4 dl hienonne�ua luomukurkkua
8 dl seesaminsiemenmaitoa (itse tehty)
½ makea sipuli
1 avokado
liraus tamaria
1 rkl kuiva�ua 
�lliä

Sekoita kaik-
ki tasaiseksi 
blenderissä ja 
mausta lisää, 
jos tarve. Kaada 
kei�o laseihin ja 
ripo�ele päälle 
�lliä ja ripaus kevätsipulin varsia väriä an-
tamaan. Kesän raikas lounas-kei�ojuoma 
on valmis nau��avaksi - kippis ja kulaus!

Ahvenanmaan Instituutista saatu ohje

Vihersmoothie
4 kpl banaaneja 
1 kpl vihreä omena
1 dl mintun leh�ä
puolikas ruukku Romaine-salaa�a
1 rkl sitruunamehua
muutama voikukan kukka
1 dl tuore�a nokkosta
ve�ä, maun mukaan
koristeluun vaahteran kukkia

Kerää muutama voikukan kukka sekä pie-
niä nokkosenleh�ä luonnosta suojakäsi-
neiden kanssa. Kerää myös vaahteran 
kukkia luonnosta smoothien koristelua 
varten. 
   Kuori ja pilko omena, poista siemen-
kota. Kuori ja pilko banaanit. Purista 
sitruunasta n. 1 rkl mehua. Pese min�u, 
salaa�, nokkoset ja voikukat.
   Sekoita kaikki muut ainekset te-
hosekoi�messa, mu�a säästä vaahte-
rankukat koristeluun.

Heli Katajisto
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Resep�t
Sitruskakku
Pohja
4 dl manteleita (liote�uja)
4 dl taateleita
2 tl kardemummaa
2 tl kanelia
2/3 tl inkivääriä
1 sitruunan kuori raaste�una
1 sitruunan mehu
1/3 tl ruususuolaa

Sekoita monitoimikoneessa kaikki ai-
nekset taikinaksi, joka saa jäädä hieman 
rouheiseksi. Painele taikina leivinpape-
rilla päällyste�yyn, n. 21 cm:n kokoiseen 
irtopohjavuokaan.

Täyte
4 ½ dl cashewpähkinöitä (liote�uja)
1 dl sitruunamehua
1 sitruunan kuori raaste�una
¾ dl ve�ä
3 rkl agave-siirappia

Jauha pähkinät tehosekoi�messa. Lisää 
muut ainekset ja sekoita sileäksi. Levitä 
täyte pohjalle lastalla ja siirrä kakku 
viileään tunniksi, jo�a täyte kiinteytyy. 
Koristele esim. kiivin viipaleilla ja halkais-
tuilla viinirypäleillä.

Heli Katajisto

Suklaator�lla
6 annosta 
90 g (1,2 dl) kultaisia pellavansiemeniä 
(ei lioteta)
¼ avokado
1–2 tomaa�a
90 g (1,2 dl) auringonkukansiemeniä (ei 
lioteta)
4 kevätsipulia
2 valkosipulinkyn�ä
1 tl juustokuminaa eli jeeraa
½ tl cayennenpippuria
1 rkl paprikajauhe�a
40 g kaakaopapuja jauhoksi jauhe�una
2 limen mehu

Jauha pellavansiemenet jauhoksi. Pilko 
valkosipulinkynnet, kevätsipuli, tomaa� 
ja avokado. Laita aineet monitoimikonee-
seen ja sekoita. Massan tulee olla sakeaa 
ja tahmeaa. Lisää tarvi�aessa pellavan-
siemenjauhe�a, mikäli massa ei ole 
sopivan sakeaa ja tahmeaa, ja neste�ä, 
jos se on liian sakeaa.
   Jaa massa 6 yhtä suureen osaan ja 
li�stä osat pyöreiksi levyiksi kuivurin 
teflex-paperin päällä. Kuivata tor�llo-
ja kuivurissa noin 4 tun�a, käännä ne 
ympäri ja jatka kuivaamista 1-2 tun�a. 
Tämän jälkeen tor�llat ovat valmiita.
 
Laita suklaator�llan täy�eeksi Iloisten 
veijareiden salsua ja hapanpähkinäker-
maa ja koristeeksi versoja tai ituja.

Hapanpähkinäkerma
350 g cashewpähkinöitä, liotetaan 8 
tun�a
½ sitruunan mehu
2,5 dl varsisellerimehua
1 valkosipulinkynsi

Sekoita kaikki ainekset kermamaiseksi Vi-
tamix-tehosekoi�messa tai vastaavassa. 
Laita kerma jääkaappiin viilenemään noin 
tun� ennen tarjoilua.
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Kesäaikaan koristeluun voi käyttää myös syötä-
viä luonnonkukkia.kukkia.
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Iloisten veijareiden salsu 
(Fenkoli-klemen�inisalaa�)
4, 7 dl (2 kuppia) ohueksi siivute�ua 
fenkolia
2,35 dl (1 kuppi) klemen�iniviipaleita 
(kalvoista kuori�uina)
1 rkl raaste�ua sitruunan kuorta
2 rkl (0,2 dl) sitruunan mehua
2 ½ rkl (0,25 dl) oliiviöljyä
1 ½ rkl hienonne�uja tuoreita sitruuna-
melissan leh�ä
1 rkl (15 g) hienonne�ua chiliä (siemenet 
poiste�u)
1 tl dulse-merilevää hiutaleina
ripaus mustapippuria

Leikkaa fenkoli ohuiksi siivuiksi man-
doliinilla tai terävällä veitsellä. Kuori 
klemen�iniviipaleiden kalvo pois. Sekoita 
sitruunamehu, oliiviöljy ja mustapippuri-
jauhe keskenään.
   Sekoita kaikki kuivat ainekset kulhossa, 
lisää oliiviöljy-sitruunamehu-nesteseos 
ja sekoita. Anna valmiin salsan vetäytyä 
hetken ajan.

Ari Vihertuuli

Resep�t
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Tortillan voi syödä vaikka tarjoilupussista.

ERY:n kirjastoon hanki�in Kööpenhami-
nan matkalta 42°Raw:n resep�kirja, josta 
seuraavat ohjeet:

Villiyr�smoothie
1 dl tuoreita nokkosenleh�ä
1/2 dl vuohenputkia
5 mintun lehteä
1-2 kpl makeata hedelmää, esim. ome-
naa, päärynää tai banaania
2 juomalasillista jääve�ä

Poista siemenkota omenasta tai 
päärynästä. Tehosekoita kaikki ainekset. 
Nau� he� kylmänä.

Mansikkadaiquiri inkiväärillä
Kesäjuhliin sopiva juhlava ja maukas 
alkoholiton juoma (4:lle)

1 cm inkivääriä
1 l jääve�ä
1 sitruunan mehu
2 rkl hunajaa
3 dl mansikoita, tuoreita tai pakaste�uja
4 limen siivua

Kuori inkivääri. Sekoita vesi, sitruuname-
hu, hunaja, inkivääri ja mansikat.
Kaada daiquiri jalalliseen lasiin. Koristele 
tuoreella mansikalla ja limen siivulla.

Chicago
Hieman makea viherjuoma, joka on sil� 
täynnä leh�vihreätä ja harmoniaa soluillesi.

1 suuri kourallinen babypinaa�a
5 basilikanlehteä
1 kurkku
2 omenaa
4 jääpalaa

Purista pinaa�sta, basilikasta, kurkusta ja 
omenoista mehu mehupuris�messa (tai 
sekoita tehosekoi�messa). Lisää jääpalat 
ja nau� he�.
   Jos mehus�mesi ei saa tehtyä mehua 
leh�kasveista, voit puristaa mehun 
kurkusta ja omenoista ja tehosekoi�aa 
sen pinaa�n ja basilikan kanssa.
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Resep�t

Tuoremysli
Ei näillä määrillä niin väliä.
4 dl kuori�ua kauraa tai ta�aria
1 dl auringonkukansiemeniä
1 dl hassel-, saksan- tai pekaanipähkinöitä
2 dl rusinoita, kuivahedelmäpalasia kuten 
esim. kuiva�ua omenaa tai kuiva�uja 
makeita marjoja
kanelia, vaniljaa, ehkä hippunen suolaa

Huuhtele ainekset ja liota niitä yön yli 
runsaassa vedessä. Kuivahedelmät voi 
jä�ää lio�ama�a, jos haluaa. Kovaksi 
kuiva�u omena kuitenkin tarvitsee lyhyen 
liotuksen. Ainekset turpoavat huomat-
tavas�. Valuta vesi pois ja huuhtele vielä. 
Voi syödä sellaisenaan tai tehdä lisäksi 
kasvimaidon tai hillon.

Maito
Kasvimaitoja voi tehdä monista sieme-
nistä ja pähkinöistä erikseen tai yhdessä.
1 dl seesamin- tai hampunsiemeniä
4 dl ve�ä
makeutukseksi halutessasi pari taatelia 
tai viikunaa tai vähän steviaa
hippunen hyvää suolaa
maustaa voi vaniljalla, luomukanelilla, 
kardemummalla

Liota seesaminsiemeniä yön yli. Ham-
punsiemeniä ei tarvitse lio�aa. Pane 
tehosekoi�meen siemenet ja lisää ve�ä 
niin, e�ä siemenet pei�yvät. Sekoita 
tasaiseksi. Lisää loput ainekset ja loppu 
vesi ja sekoita tasaiseksi.

Hillo
Porkkanat ja sitrushedelmät saa pysy-
mään ehjinä ja hyväkuntoisina helpos� 
matkallakin ja huoneenlämpöisinä.

paloiteltu porkkana
mandariini/klemen�ini/appelsiini
ve�ä jos tarvitsee

Pane lohko�u sitrushedelmä alimmaisek-
si tehosekoi�meen ja porkkanapalat 
päälle. Sekoita ainekset tasaiseksi, lisää 
ve�ä tarpeen mukaan.

Mea Salo

New York
2 cm inkivääriä
6 suurta porkkanaa
1 omena

Purista inkivääri, porkkanat ja omena 
mehuksi mehupuris�messa. Lisää jäitä 
ja nau�. Voit terästää juomasi 2-3 cm:n 
palalla kurkumaa.

Inkiväärisho�
Juo ennen aamupalaa. Juoma ak�voi ja 
s�muloi ruoansulatusta.

2 omenaa
2-3 cm inkivääriä
Purista omenat ja inkivääri mehuksi me-
hupuris�messa ja juo saman�en.

Caroline Fibaek & Jesper Rydahl, 42°Raw

Inkiväärishotti ja raikas vihermehu 42°Raw:ssa.

Mea Salon matkamysli vinkkinä raaka-
matkailijoille:
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Yhdistys tiedottaa

Muistathan maksaa jäsenmaksusi

Jäsenmaksut ovat yhdistyksen toiminnan 
perusta. Jäsenmaksut lähetettiin sähköpos-
tissa sähköpostiosoitteensa antaneille ja 
muille tavallisen postin mukana pian vuosi-
kokouksen jälkeen maaliskuussa. 

Jos jäsenmaksusi on hävinnyt sähköpos-
titulvaasi, voit tarkistaa toimistosta soitta-
malla numeroon 050 501 0505 tai sähkö-
postitse ery@elavaravinto.fi, oletko maksa-
nut jäsenmaksusi. 

Jos et halua jatkaa jäsenyyttäsi, ilmoita 
siitä toimistoon. Jäsenmaksun maksamatta 
jättäminen ei automaattisesti johda jäse-
nyyden lopettamiseen. Toisen jäsenmaksun 
karhumaksuun lisätään viiden euron muis-
tutusmaksu. Jos jätät silloin karhujäsen-
maksun maksamatta, lehden tulo loppuu.

ERY:n toimisto lomalla heinäkuun
Toimistonhoitajan tavoittaa vielä kesä-
kuussa puhelinpäivystysaikoina maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin kello 12–14 
ja etukäteen sovittuna tarvittaessa myös 
toimistosta. 

Heinäkuun lomakuukauden jälkeen pu-
helinpäivystys jatkuu normaalisti elokuun 
alusta ja toimistopäivystys torstaisin kello 
14–18 versopiirin alkaessa 20. elokuuta.

Versopiiri aloittaa taas elokuussa
Villivihannekset ovat vallanneet maan, jo-
ten versopiiri jää kesätauolle. ERY:n toimis-
ton versopiiri Helsingissä aloittaa jälleen 
elokuussa. 

Versojen ensimmäinen noutopäivä on 
20.8. Tilaus tehdään aina kahdeksi viikoksi 
kerrallaan. Teethän oras- ja versotilauksesi 
kahdeksi ensimmäiseksi noutoviikoksi vii-
meistään 5.8. sähköpostilla ERY:n toimis-
toon ery@elavaravinto.fi. 

Versopiirissä voit tilata vehnänorasta ja 
auringonkukan-, herneen- ja lupiininver-
soja kaupan hintoja edullisemmin. Tervetu-
loa mukaan myös uudet jäsenet! 

Uusi jäsenetu: alennusta   
Luontaistukun nettikaupasta
Suomen Luontaistukku antaa ERY:n jäse-
nille 10 prosentin alennuksen ensimmäi-
sestä tilauksesta verkkokaupassaan luon-
taistukku.fi koodilla ERY10.

Uusi jäsenetu: 20 € alennusta 
matkablenderistä
Saat raakapuoti.fi-verkkokaupasta itsellesi 
erittäin tehokkaan, kestävän ja monipuoli-
sen Personal Blender -tehosekoittimen 20 
euron alennuksella koodilla ERY-PB. 

Mikäli haluat tehdä pelkkiä pirtelöitä, 
PB-150 malli riittää. Jos haluat myös jau-
haa pähkinöitä, siemeniä tai yrttejä, hanki 
PB-350. Blenderiosa on molemmissa mal-
leissa samanlainen. 

Personal Blenderillä teet helposti ja tur-
vallisesti pirtelöitä suoraan juomamukiin. 
Kansi päälle ja menoksi!

Raakaa meininkiä -reseptikirja-
nen myös Luontaistuntijoilta
ERY:n omaa reseptikirjasta Raakaa mei-
ninkiä on saatavilla myös ympäri Suomen 
Luontaistuntija-nettikaupoista.

Yhdistyksen nettisivut            
uudistuvat kesällä
ERY:n nettisivujen uudistus lähti huhti-
kuussa reippaasti liikkeelle. Laurean Am-
mattikorkeakoulun verkkopainottei-
sesti opiskelevat liiketalouden aikuisopis-
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Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
kelijat ottivat sivujen uudistamisen 
opiskelutyökseen.

Toiveena on saada selkeät, raikkaat, mo-
dernit ja erityisesti uusia jäseniä houkutte-
levat sivut. Esimerkiksi reseptipankki, ver-
sopiiriin liittyminen, koulutuksista ja ajan-
kohtaisista tapahtumista tiedottaminen, 
blogi ja  ERY:n tilan vuokraaminen ovat 
asioita, joita uusilta sivuilta toivotaan. 

Sivuja testataan kesän aikana. Toivotta-
vasti uudistuneet nettisivut saadaan käyt-
töön yhdistyksen syksyn kauden alkaessa.

Haluatko jäsenlehden              
sähköisessä muodossa?
Voit halutessasi tilata jäsenlehden sähkö-
postiosoitteeseesi kotiin kannettavan pape-
rilehden sijaan. Ilmoita muutoksesta vies-
tillä osoitteeseen ery@elavaravinto.fi. 

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulli-
set koulutustilat käyttöösi raakaravinnon ja 
elävän ravinnon kursseja tai tuoteiltoja var-
ten samalla koko syksyksi! 

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.

Myös ERY:n kotisivujen kurssipalstalla il-
moittaminen on maksutonta. Ilmoita kurs-
seista lehteä ja kotisivuja varten osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi. 

Tapahtumatorstait
Tapahtumatorstait starttaavat elokuussa. 
Luentotyyppisten tietotorstaiden ohella voi 
syksyn aikana olla myös tuotetorstaita, jol-
loin jokin yritys esittelee tuotteitaan. 

Tapahtumatorstait järjestetään ERY:n 
toimistossa Museokatu 9 C 25, johon on 
käynti Vänrikki Stoolin katu 1:n porttikon-
gista. Tietotorstain oviraha 2 euroa jäsenet, 
4 euroa muut.

Tietotorstai
To 20.8. klo 18.30–20.00 Idättäminen
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Vihertuuli 
kertoo idättämisestä ja sen merkityksestä 
elävässä raakaravinnossa.

To 27.8. klo 18.00-20.00 Vihermehut – 
luonnollinen energiajuoma 
Yksityisyrittäjä ja nykyään myös kirjailija 
Tara Lange pitää jälleen suositun mehu-
luentonsa. Tyttärensä mehustamalla paran-
tanut Tara antaa vinkkejä, miten mehuilla 
voi tukea hyvinvointia ja pitää muutaman 
päivän paastoja. 

Tilaisuudessa voi myös ostaa Taran hei-
näkuussa ilmestyvää luennon kanssa sa-
mannimistä kirjaa signeerattuna.

To 17.9. klo 18.30–20.00 Merilevät 
ravintona
Merilevät ovat tärkeä osa elävää raaka-
ravintoa. Vetäjä tarkentuu myöhemmin.

To 26.11. klo 18.30–20.00 Afrodiset kasvit
Rakkauskasvit vaikuttavat mielen lisäksi 
elintoimintoihin. Vetäjä tarkentuu myöhemmin.

Syksyn uutuutena raakaillalliset
Syksyllä on tilaisuus päästä nauttimaan raa-
kaillallista, jota ei tarvitse itse kokata. 
5.9.2015 klo 17.30–20.30 
3.10.2015 klo 17.30–20.30 
24.11.2015 klo 17.30–20.30

Kuhunkin kattaukseen mahtuu 6-12 
henkilöä. Hintatiedot, ilmoittautumiset ja 
muut tiedot tarkentuvat myöhemmin. Seu-
raa ilmoittelua.
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Tapahtumia & Koulutusta

Raaka baari villiintyy elokuussa

Seuraava ravintolapäivä on jälleen elo-
kuussa. Merkkaa kalenteriisi sunnuntai 
16.8. Silloin ERY:n ravintolapäivän tee-
mana on Raaka baari Goes Wild. 

Makunautinnot tulevat räjäyttämään ta-
junnan, joten tuo ystäväsi, kaverisi, tutta-
vasi, kumppanisi, rakastettusi nauttimaan 
elokuun Raaka baarin upeista antimista. 

Talkooporukkaan voi jo ilmoittautua 
ery@elavaravinto.fi. Talkoissa valmistetaan 
ruokia ainakin edellisenä päivänä ja samana 
aamuna. Talkoissa on hyvä tilaisuus päästä 
opettelemaan elävän raakaruoan valmis-
tusta ilmaiseksi.

ERY:n tapahtuma 2015:               
I Love Me -messut lokakuussa
Yhdistys osallistuu ensimmäisen kerran I 
Love Me -messuille. Helsingin Messukes-
kuksessa 16.–18.10.2015 pidettävillä mes-
suilla ERY on omalla ständillä messujen 
Luonnollisesti-alueella. Alue on suunnattu 
eettisyydestä, ekologisuudesta ja hyvinvoin-
nista kiinnostuneille kuluttajille. 

Oman ständin lisäksi yhdistyksellä on 
ohjelmaa Luonnollisesti-lavalla sekä Olo-
huoneessa-demojen/workshopien vetäjänä. 
Merkkaa siis messuajankohta kalenteriisi! 

Saat lisätietoa messuista elokuun alussa, 
jolloin messutyöryhmä kootaan. Yhdistys 
tarvitsee runsaasti aktiivisia jäseniä erilaisiin 
tehtäviin ennen messuja ja messujen aikana. 
Tervetuloa mukaan messutiimiin! 

Elävän raakaravinnon kursseja 
syksyllä ERY:ssä
Kouluttaja Irma Tolonen pitää useita elä-
vän ravinnon kursseja eri teemoin ERY:n 
toimitilassa syksyn aikana. Aikataulu ei ole 
vielä selvillä. Seuraa ERY:n nettisivua ja 
Facebook-ryhmää!

Kemiin Pieni Paratiisi - kursseja

Elävän ravinnon kouluttaja ja ERY:n Ke-
min yhdyshenkilö Tarja Sipilä on avannut 
Pieni Paratiisi -ravintolan Kemin Pohjois-
rantakadulla. Ravintolasta saa elävää raaka-
ravintoa ja vegaanista kasvisruokaa. 

Tarja järjestää ravintolan tiloissa myös 
elävän ravinnon kursseja kysynnän mu-
kaan. Ensimmäiset olivat jo toukokuussa. 

Seuraa kurssitarjontaa Pienen Paratiisin 
verkkosivulta pieniparatiisi.fi ja Faceboo-
kista! Facebookista näet myös ravintolan 
viikon ruokalistan.

Verkkorannan Elävän ravinnon 
viikonloppu -kurssi & turvehoi-
dot riihisaunassa 7.–9.8.2015 
Nauti elävän ravinnon hyvää tekevästä vai-
kutuksesta sekä rentoudu turvehoidoissa 
riihisaunassa. Opi valmistamaan helppoa 
raakaruokaa. 

Sertifioitu raakaruokakokki Veera Kul-
malahti opettaa sinulle helppoja ja jokai-
seen päivään sopivia raakaruokalajeja kuten 
smoothiet, kasvismaidot, siemenleivät ja 
raakapasta, unohtamatta jälkiruokia.

Raakaruoka ABC 7.–9.8.2015 sisältää: 
elävän ravinnon opetuksen ja ruoka-aineet 
6 aterialla, majoituksen kaksi yötä 2 hh (sis. 
liinavaatteet ja pyyhkeet), turvehoidon rii-
hisaunassa ja saunan vapaan käytön, vene-
kuljetukset saareen. Hinta 380 €/hlö.

Varaa paikkasi: puh. 040 5019 116/
Minna, info@verkkoranta.fi. Katso tar-
kempi kurssisisältö verkkoranta.fi.
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Postitoimituksina hintoihin lisätään postiku-

lut. Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 5,9 eu-

roa. Useamman kirjan postikulut paketin pai-

nosta riippuen.

KIRJOJA

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

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

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

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

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 € (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) 

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.

Anna Maria Clement: Health & Healing, 
jäsenille 17 €, muille 19 € (A Families’ (A Families’ 
Guide To Health & Healing, Home 
remed-ies 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 Longev-
ity; sidottu, 234 sivua)

Brian Clement ja Theresa Foy DiGeroni-Theresa Foy DiGeroni-
mo:: 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
Food Combining, jäsenille 9 €, muille 11 € 
(Raw Vegen Series, Hippocrates Health 
Institute, permacharts)

ERY MYY:
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YHDISTYKSEN 
YHDYSHENKILÖITÄ

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

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

Turku:
Asta Laiho
asta.laiho@gmail.com

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

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

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

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 koodilla ERY5
 ekosego.fi 5 % nettikaupan tuotteis-
ta koodilla ery5
 Ruohonjuuri 5 % normaalihintaisis-
ta tuotteista, kaikki liikkeet ja verk-
kokauppa koodilla QUVJ26VP
 jokka.fi 10 % nettikaupan tuotteista 
koodilla ERY 
 Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki
 Kasvisravintola Silvoplee 10 % buf-
fetista, Toinen linja 7, Helsinki
 Rawmix.fi suoraan toimittajalta 10 % 
Rawmix-tehosekoittimesta koodil-
la ery  
 luontaistukku.fi 10 % ensimmäises-
tä tilauksesta verkkokaupassa koodil-
la ERY10
 raakapuoti.fi 20 € Personal Blender -
tehosekoittimen hinnasta verkkokau-
passa koodilla ERY-PB
 Novakari 15 % vehnänoraspuristi-
mista Z-Star 710 ja SoloStar III vuo-
den 2015 loppuun asti

 ilmoittaa ERY:n toimiston noutopaikak-
si Raakatorin verkkokauppatilaukseen 

Ehdota paikka-
kuntasi liikkeitä, 
joista toivoisit jä-
senetua ery@ela-
varavinto.fi.

♦

♦

♦

♦
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●

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

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

Päivystysajat:
Puhelinpäivystys 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12-14 kesäkuussa ja jälleen 
elokuun alusta.

Toimisto lomailee heinäkuun.
Toimistopäivystys 20.8. alkaenpäivystys 20.8. alkaen
torstaisin klo 14-18.

Muusta käyntiajasta voi sopia soit-
tamalla numeroon 050 501 0505 
tai sähköpostitse ery@elavaravinto.fi.

ERY:N HALLITUS 2015
Ari Vihertuuli, puheenjohtaja, tiedotus
Espoo, vihertuuli@gmail.com
Ulla-Maija Arminen, varapuheenjohtaja,
Nurmijärvi, Ulla-Maija.Arminen@omnia.fi
Kirsi Leino, rahastonhoitaja, kirjat
Helsinki, kirsileino9@gmail.com
Sirpa Rehn, sihteeri
Espoo, sirpa.rehn@jokka.fi
Heli Katajisto, varasihteeri, tapahtumat, tiedotus
Vantaa, helikatajisto@gmail.com
Marleena Kantola, tapahtumat, tiedotus, kirjat, 
Helsinki, marleena.kantola@iki.fi
Lasse Rehn, lehti
Espoo, LRehn@iki.fi

Kahvila-baari 
ma–pe klo 8–20

la 10–18

Kasvisravintola 
ma–pe klo 11–20

la 11–18

Toinen linja 7
00530 Helsinki


