
3/2015

E l ävä  r a v i n t o  v s .  r a aka r av i n t o

Elävä raakaravinto ry:n 
jäsenlehti

Vihermehuista 
voimaa



�

Elävä raakaravinto ry on perustettu 
vuonna 1983. Jäsenmäärä on tällä het-
kellä 1130 
   Yhdistys on uskonnollisesti, poliittisesti ja 
taloudellisesti sitoutumaton. 
   Yhdistyksen tarkoituksena on levittää 
tietoa elävästä raakaravinnosta sekä olla 
yhdyssiteenä ja tukena asian harrastajille. 
   Tarkoituksena on kannustaa ihmisiä 
omatoimisuuteen terveyden vaalimises-
sa. Yhdistys pitää yhteyttä vastaaviin ulko-
maisiin järjestöihin.

Yhdistyksen toiminta
nJulkaisee neljä kertaa vuodessa  

ilmestyvää jäsenlehteä
nJärjestää yleisötilaisuuksia ja   

pienryhmätoimintaa
nJärjestää koulutusta ja antaa  

neuvontaa 
nMyy elävän raakaravinnon        

kirjallisuutta

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa asiasta kiinnostunut tai 
toimintaa tukemaan halukas henkilö 
tai yhteisö. 
   Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa ja 
yhteisöjäsenmaksu 75 euroa vuodessa. 
Opiskelijat, eläkeläiset sekä peruspäi-
värahalla olevat työttömät saavat 40 
prosentin alennuksen jäsenmaksusta.
   Yhdistyksen jäsenenä saat jäsenetuja 
sivulla 35 mainituista liikkeistä.

Numero 3/2015

Seuraava lehti: 4/2015, 
aineisto 15.11.2015 mennessä.

Ilmoitushinnat:
 m/v väri
1/1 sivu 150,00 190 euroa
1/2 sivua   80,00 110 euroa
1/4 sivua   49,00   69 euroa
1/8 sivua   30,00   35 euroa

Puheenjohtajan tervehdys ..................................................................... 3
Elävä ravinto - raakaravinto, mitä eroa? - Mea Salo .............. 5
Detox - energiaa ja inspiraatiota - Ulla-Maija Arminen ....10
Tasapainoilua puhdistautumisessa - Annina Malin ............12
Olet mitä et syö - Risto Ahlberg .........................................................15
Minun tarinani - Virpi Virolainen .......................................................18
B12-vitamiini - Ari Vihertuuli ...................................................................23 
Haussa Suomen  paras pirtelö - Christoffer Westerlund .25 
Kirja: Vihermehu, Luonnollinen energiajuoma .....................25
Zen ja vihermehun juonti - Risto Ahlberg ..................................26
Reseptit.................................................................................................................27
Yhdistys tiedottaa ......................................................................................31
Tapahtumia ......................................................................................................32
Koulutusta ........................................................................................................33 
ERY myy ..............................................................................................................34
ERY:n yhdyshenkilöt .................................................................................35
ERY:n jäsenedut ............................................................................................35
ERY:n hallitus ja päivystysajat ........................................... takakansi

Julkaisija:

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

Toimitus: Päätoimittaja Tiina Lappalainen, 
asiantuntijajäsen Mea Salo, toimitussihteeri Kaija 
Shurupov
Taitto: Tiina Lappalainen
Kannen valokuvat: Ulla-Maija Arminen: Viher-
keitto. Heli Katajisto: Raaka baarin kakku. Sirpa 
Rehn: Punajuuri-tomaattikeitto.

Kirjoittajan mielipiteet ovat kirjoittajan eivätkä   
välttämättä edusta yhdistystä.

Reprotyöt ja painopaikka:
Tuokinprint Oy
Painos: 1 800



�

Puhe en j oh t a j an
t e r v ehdy s

Rakkaudella
Ari Viher tuuli

Terveyttä edistämässä
Terveyttä pidetään ihmisten perusoikeu-

tena. Se kattaa kaikki ihmiset ikäluo-
kasta riippumatta maailmanlaajuisesti. Ter-
veyden maailmanlaajuista tavoitetta voi-
daan saavuttaa usealla eri tasolla kuten ra-
vitsemuksella ja haitallisten kemikaalien vä-
hentämisellä elinympäristöstä. Tutkimus-
tietoa ja kokemuksia ravinnon parantavasta 
vaikutuksesta tullaan tarvitsemaan tietoi-
suuden levittämiseksi. Pyydän teitä jäseniä 
kirjoittamaan yhdistyksen lehteen omakoh-
taisista kokemuksista elävän ravinnon ja 
raakaravinnon vaitutuksista.  

Tässä lehdessä käsitellään muun muas-
sa raakaravinnon ja elävän ravinnon eroja. 
Elävän ravinnon äitinä tunnettu tohtori 
Ann Wigmore oli perustamassa Suomeen 
elävään ravintoon perustuvaa yhdistystä. 
Tohtori Ann Wigmore toi tunnetuksi veh-
nänorasmehun terapeuttiset vaikutukset 
kaikkialla maailmassa. Vehnänoraan vai-
kutukset olivat tunnetut jo yli 5000 vuotta 
sitten muinaisessa Egyptissä. Sen vaikutuk-
set ovat tunnetut myös muinaisessa Ayur-
veda-lääketieteessä. 

Vehnäorasmehun käyttöä tulee edistää, 
koska siitä on hyötyä monien sairauksien 
kuten syövän ja paksusuolentulehduksen 
hoidossa. Tuorepuristetut mehut ovat muu-
toinkin parempia verrattuna muihin me-
huihin. 

Lisäksi tämän lehden numerossa käsitel-
lään B12-vitamiinin esiintyvyyttä eri me-
rilevälajeissa. B12-vitamiini on termi, joka 
käsittää kaikki kobolttia sisältävät korri-
noidit, joita tunnetaan tällä hetkellä yli 50 
erilaista. 

Yhdistys osallistuu I love me -messuille 
16.–18. lokakuuta. Yhdistyksen varapu-
heenjohtaja on kerännyt messutyöryhmän 
ja muutamia ihmisiä todennäköisesti tar-
vitaan vielä messutyöryhmään. Kannat-
taa olla yhteydessä yhdistyksen varapuheen-
johtajaan asian tiimoilta mahdollisimman 
pian.

Rakkaat ihanat jäsenet, tulkaa moikkaa-
maan meitä I love me -messuille Helsingin 
Messukeskukseen (Messuaukio 1)!    

Rakkaat yhdistyksen jäsenet, haluan 
muistuttaan teitä, että muistatte ilmoit-
taa muuttuneet yhteystietonne, myös säh-
köpostiosoitteet. Näin yhdistys saa toimi-
tettua jäsenmaksun sähköisesti, jolloin yh-
distys säästää postitusmaksut jäsenmaksu-
jen osalta. 
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Kun yhdistyksemme nimeä oltiin muut-
tamassa pari vuotta sitten, pohdit-

tiin sanojen merkityksiä. Yhdistystämme ei 
osattu etsiä netistä. Raakaravinto oli jo saa-
nut tunnettuutta, mutta yhdistyksemme 
ei suinkaan edustanut raakaravinnon koko 
kirjoa. Yhdistykselle valittu nimi sisälsi tai-
tavasti molemmat sanat.

Raakaravintovalmentajan työni alusta 
asti olen pitänyt tärkeänä erotella ilmaisut 
toisistaan. Ensimmäisen kirjani aiheeksi va-
litsin raakaravinnon, koska se oli jo hieman 
tuttu ainakin niille, jotka olivat löytäneet 
raakaruoan englanninkielisiltä nettisivuilta. 
Vaikka raakaravinto kuulosti aluksi kypsän 
vastakohdalta ja muutenkin hankalalta (vrt. 
raaka, julma), ei elävä ravinto ollut sen hel-
pompi ymmärtää, ellei ajatellut ostereiden 
hengiltä nieleskelyä.

Kun joku kiinnostuu tuoreesta ja kuu-
mentamattomasta ruoasta, hänelle tus-
kin on tärkeää, puhutaanko elävästä ravin-
nosta vai raakaruoasta. Jos kuitenkin sairas-
tava ihminen haluaa löytää terveellisimmän 
ruoan äärelle, hänen on tärkeä löytää elävä 
ravinto raakakakkujen, superfoodien ja tin-
kimaitojen joukosta.

Mitä raakaravinto on?
Raakaravinnon aineksia ei ole missään vai-
heessa kuumennettu. Raakailija voisi siis 
syödä kookosöljystä tehtyä kakkua näl-
käänsä ja napostella pussillisen pähkinöitä 
ja kuivahedelmiä kerralla sekä yhdistellä 
aterialla kaikkia ruokia mahansa turvoksiin. 
Tuskin moni silti näin tekee tai ei ainakaan 
tee kovin pitkään, jos haluaa voida hyvin.

Kaikki raakaravinto ei ole hyväksi. Nau-
tiskelunhalu voi voittaa terveellisyyteen 
tähtäämisen ja olo käydä tukalaksi. En silti 
tarkoita, että aina pitäisi pyrkiä terveelli-
simpään ateriaan ja stressata.

Raakaravintosuuntauksia on useita. 
Niistä voi valita jonkin sellaisenaan tai yh-
distellä eri suuntia. Useimmat etenevät uu-
sia raakaruokia lisäilemällä. Yleensä raaka-
ravinnolla tarkoitetaan vegaanista ruokaa, 
mutta jotkut käyttävät myös raakoja eläin-
tuotteita. Elävä ravinto on kaikkein terveel-
lisin ja terapeuttisin raakaravinnon suun-
taus.

Elävä Ravinto  -  RaakaRavinto
Mitä eroa?

Monenlainen raakaravinto on kiiven-
nyt ihmisten huulille ja vatsaankin 
asti viime vuosina. Sen sijaan elävä 
ravinto ituineen on vieläkin varsin 
vieras asia. Puheissa ja mediassa 
termejä käytetään sikin sokin. Raa-
karavintovalmentaja Mea Salo pohtii, 
onko sillä väliä.
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pitoisia kasveja. Hän alkoi kasvattaa asun-
nossaan viljanoraita, jotka hän puristi me-
huksi. Hän idätti siemeniä ja versotti osan. 
Hän hapatti kasviksia ja alkoi tehdä hapa-
tusjuomaa vehnäniduista. Suuren osan ruo-
astaan hän soseutti saadakseen hyötykäytet-
tyä ravintoaineet tarkkaan. Samasta syystä 
hän ei myöskään kuumentanut ruokaa. 
Ruoan hän pyrki tekemään hyvin sulavaksi.

Moni seurasi Wigmoren voinnin kohen-
tumista ja hänen luokseen alkoi virrata sai-
raita ihmisiä saamaan apua. Wigmore ke-
hitteli monia ruokalajeja kuten raakapuu-
roja, hapatettuja siemenjuustoja ja kuivu-
rikrakkereita. Hän kehitti kokonaisvaltai-
sen terveysohjelman ja alkoi opettaa sitä ja 
ruoanlaittoa vakavasti sairaille ihmisille.

Nimitys elävä ravinto tuli siitä, että osa 
ruoka-aineista on lautaselle päätyessään 
vielä kasvun vaiheessa. Liotetusta sieme-
nestä kasvaa itu, sitten verso. Kasvinalku 
sisältää erityisen paljon helposti sulavassa 
muodossa olevia ravintoaineita, antioksi-
dantteja ja muita hyödyllisiä vastustusky-
kyä lisääviä aineita.

Mitä elävä ravinto on?

Elävä ravinto on Ann Wigmoren kehit-
tämä ruokaohjelma. Wigmore sairasteli 
lapsena paljon ja oppi kylän parantajalta 
yrteillä parantamista. Hän hoiti parantajan 
kanssa sodassa haavoittuneita sekä sairaita 
eläimiä. Kun Wigmore oli muuttanut Liet-
tuasta Yhdysvaltoihin ja syönyt sikäläistä 
köyhdytettyä ruokaa, hän alkoi taas sairas-
tella. Viisikymppisenä hän oli ihmisraunio.

Wigmore alkoi muistella nuorena oppi-
miaan luonnonparannuskeinoja. Hän oli 
muun muassa parantanut jalkansa rikka-
ruohoja syömällä. Ann oli joutunut nuo-
rena pahasti hevoskärryjen yliajamaksi. 
Lääkärit olivat sanoneet, että jalat täytyisi 
amputoida kuoliovaaran vuoksi. Ann ei ol-
lut suostunut siihen vaan oli viettänyt päi-
vänsä niityllä pureksien ja syöden luonnon-
kasveja, joista hän sai lehtivihreää ja ravin-
teita. Kaikkien hämmästykseksi hänen jal-
kansa paranivat.

Keski-ikäinen Ann Wigmore mietti, mitä 
eläimet luonnostaan söivät: käsittelemä-
töntä ja tuoretta ruokaa, usein lehtivihreä-

Itu-merileväspagettisalaatti avokadokastikkeella on tyypillinen elävän ravinnon ateria, koska siinä 
on paljon ituja ja vihreää. Merilevästä saa jodia, mutta levää riittää pieni annos silloin tällöin.
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Suurin osa valtaväestön ruoasta on jo 
kypsäksi ja täyteen mittaansa kasvanutta, 
kun se päätyy lautaselle. Useimmiten ruoka 
on myös kuumennettu ja köyhdytetty 
(yleensä on käytetty sanaa ”jalostettu”!). 
Mikään ei enää elä, lukuun ottamatta ehkä 
bakteereja.

On tärkeää myös koota ateriat oikein, 
kun ruoasta halutaan saada kaikki hyvä 
hyödynnettyä ja kohdellaan omaa kehoa 
hyvin. Elävän ravinnon yhdistelyohjeiden 
mukaan hedelmiä ja marjoja ei syödä sa-
malla aterialla muiden kasvisten kanssa, 
jotta ruoka sulaisi ja ravintoaineet imeytyi-
sivät parhaiten.

Kullakin aterialla syödään korkeintaan 
yhdenlaista rasvaa, joko avokadoa, siemeniä 
ja/tai pähkinöitä tai öljyä. Muitakin yhdis-
telysääntöjä on, eivätkä kaikki niistä suin-
kaan ole Wigmoren keksimiä.

Raakaravinnossa ruokia yhdistellään 
usein vapaasti mieltymysten mukaan. Kas-
tikkeessa saattaa olla sekä pähkinöitä että 
öljyä, jotta saadaan kermamainen rakenne. 
Raakaravinto saattaa muutenkin olla hy-
vin rasvaista, jos ruokaan haetaan täyteyden 
tunne ja kalorit siemenistä ja pähkinöistä.

Wigmore ei suosinut paljoa hedelmien 
syömistä. Hän keskittyi auttamaan vaka-
vasti sairaita ihmisiä ja piti sokeria, myös 
hedelmien omaa sokeria, sairauksia ylläpi-
tävänä ja pahentavana. Hippocrates-insti-
tuutissa ohjataan edelleenkin vakavasti sai-
raita pidättäytymään hedelmien ja muiden 
reippaasti sokeripitoisten kasvisten naut-
timisesta kahden vuoden ajan ruokaohjel-
man aloittamisesta.

Wigmoren työstä kiinnostui myös Vikto-
ras Kulvinskas, tietokonealalla Harvardin 
yliopistossa työskentelevä mies. Hän luopui 
urastaan ja valjasti tutkijanaivonsa uuteen 
käyttöön Wigmoren kanssa. He perustivat 
Hippocrates Health Instituutin, joka toimii 
tänäkin päivänä. Wigmore kulki opetta-
massa ohjelmaansa kautta maailman. Suo-
messa vieraillessaan hän oli mukana yhdis-
tyksemme perustamiskokouksessa.

Wigmore opetti ruokaohjelmaansa koko-
naisuutena, josta ei lipsuttu. Liisa Ervamaa 
ja Ritva Alku kirjoittivat oppaan Elävä ra-
vinto, ja Marjatta Svennevig kirjan Minun 
valintani. He kaikki opettivat, että elävä ra-
vinto tuli omaksua sellaisenaan ja jättää 
muunlainen syöminen.

Asian ymmärtää, koska tuolloin elävästä 
ravinnosta hakivat apua kroonisesti ja vaka-
vasti sairaat ihmiset, joilla ei ollut lääketie-
teeltä enää oikein mitään saatavaa. He ei-
vät halunneet kehoonsa lisää kemikaaleja ja 
myrkkyjä, vaan halusivat omaksua luonnol-
lisen keinon hoitaa itseään. Monet parani-
vat tai tulivat oireettomiksi.

Itse opetan elävästä ravinnosta lähinnä 
ravinto-osuutta. Miksi elävä ravinto on jää-
nyt niin vähälle huomiolle huolimatta kai-
kista kymmenien vuosien aikana parantu-
neista ihmisistä ympäri maailman? Ehkäpä 

 Paljon ravinteita sisältävä, hyvin 
sulava, puhdistava ja puhdas ra-
vinto

 Puhdistumista avustavat toimet 
kuten suolihuuhtelut, ihon kuiva-
harjaus ja istumakylvyt

 Liikunta, rentoutuminen, oikeanlai-
nen hengitys ja riittävä lepo

 Puhdas ympäristö: ilman puhta-
us ja hyvä tuuletus, kemikaaleis-
ta puhdistettu vesi sekä terve maa 
bakteereineen, pieneliöineen, ma-
toineen ja kasveineen

 Myönteinen ajattelu, toisiin ihmi-
siin ystävällisesti suhtautuminen ja 
hengellisyys

1.

�.

�.

�.

�.

Ann Wigmoren elävän ravinnon 
ohjelmaan kuuluivat seuraavat 
asiat:
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tiukan ja erikoisen ohjelman omaksuminen 
sellaisenaan on useimmille liian kova hinta 
jopa niin arvokkaasta asiasta kuin tervehty-
minen. Jos elävää ravintoa olisi opetettu asi-
ana, jota voi omaksua siihen mittaan asti 
kuin itse kukin haluaa, olisivat idätys, ver-
sotus, mehustus, soseutus ja hapatus tulleet 
jo alussa paljon suosituimmiksi.

Wigmoren ja hänen aikalaisseuraajiensa 
menettelytapa oli silti perusteltu. Kaikki ra-
vinnon parissa tekemäni työvuodet olen 
opettanut, että raaka- ja elävästä ravinnosta 
hyötyy, jos sitä lisää reilusti omaan ruokava-
lioonsa ja jättää vastaavasti pois ravintoköy-
hää mahantäytettä. Muutoksen voi viedä 
niin pitkälle kuin hyvältä tuntuu ja vaikka 
siirtyä kokonaan tai lähes kokonaan tuoree-
seen vegaaniruokaan.

onko elävä ravinto ainoa hyvä?
Muita raakaravinnon suuntauksia on 
Douglas Grahamin kehittämä 80/10/10-
ruokaohjelma, jossa kaloreista 80 prosenttia 
syödään hiilihydraatteina, 10 prosenttia ras-
vana ja 10 prosenttia proteiinina. Tarkoitus 
ei ole laskea prosentteja tarkasti. Proteiinit 
ja rasvat saavat jäädä vieläkin vähemmälle ja 
silti niitä saadaan riittävästi.

Pääasiassa syödään hedelmiä, joiden li-
sänä on viher- ja muita vihanneksia ja hie-
man siemeniä tai pähkinöitä. Kun rasvan 
määrä pidetään vähäisenä – joskin riittä-
vänä – eikä lisäksi syödä pullaa eikä muuta 
epäterveellistä, runsas hedelmien syönti ei 
nosta verensokeria. Graham ei ole innostu-
nut idättelystä, raakapuuroista eikä kokkaa-
misestakaan.

Monet paljon urheilevat huomaavat saa-
vansa runsaasti energiaa 811-ruokailusta. 
Pidämme luontaisesti makeasta ja siten he-
delmien mausta. Suomessakin on treenaa-
vaa nuorta väkeä, joka syö tämän mukaan 
tiukemmin tai löysemmin. 

Sen ongelma on, että tänne Suomeen lä-
hes kaikki hedelmät tuodaan raakoina ja 
kaukaa, joten ne eivät ole yhtä laadukkaita 

kuin siellä, missä ne saavat kasvaa kypsiksi 
auringonvalossa. Marjoissamme on hedel-
miä vähemmän kaloreita, joten riittävän ka-
lorimäärän saamiseksi täytyy syödä todella 
paljon.

Raw till 4 eli ”raakana neljään asti” on se-
kin hyvä mainita. Alkupäivä syödään raa-
karuokaa, ja neljän jälkeen tarpeen mukaan 
myös kuumennettua. Monet ovat yhdistel-
leet tätä ja 811-syömistapaa.

Vaikka raakaruokainnostus onkin le-
vinnyt ehkä eniten kakkuina, suklaana ja 
smuuteina, jotkut myös syövät elävää ravin-
toa ja muuta raakaa. Raakaruoan syöntiä 
ovat lisänneet ehkä eniten nuoret ja terveet 
aikuiset, joiden keho vielä sietää suuria so-
keri- ja rasvamääriä yhdisteltyinä vähän mi-
ten sattuu.

Kerrosvanukas, jossa on chiansiemen-man-
telivanukasta, marja-banaanikastike, liotettua 
kauraa, marjoja ja hedelmiä. Vanukkaan voi 
nauttia minä ateriana hyvänsä. Chiansieme-
net tulee aina liottaa – limoittuva liotusvesi 
käytetään myös – koska kuivat chiansiemenet 
saattavat tukkia ruokatorven, kun ne tuottavat 
limaa ympärilleen.
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telemään kuumennettujen ja tuttujen vuo-
karuokien, pihvien ynnä muiden perinteis-
ten nesteistä kuivatettujen ruokiemme ra-
kennetta.

Koulutetaan mieluummin suutamme ja 
asennoitumistamme tähän ruokaan, joka 
auttaa meitä pitämään kehostamme huolta 
iänkin karttuessa. Elävä ravinto on myös 
eläinystävällistä ja ekologista.

Hellaton kokki -kirjan painos on kustan-
tajalta loppu. Hellattoman kokin elävä ra-
vinto -kirjaa teen parhaillaan, mutta en vielä 
uskalla luvata ilmestymisaikaa.

Mea Salo
Raakaravintovalmentaja

hellatonkokki.blogspot.com/

Raakakakkujen tekijät ovat korostaneet, 
että ruoka on laadukasta, kun se on tehty 
pähkinöistä ja taateleista eikä sokerista, 
margariinista ja vehnäjauhosta. Ruoka-ai-
nesten yhdistely kakuissa on kuitenkin ras-
kasta ruoansulatukselle, ja nameista nauttii 
herkästi yliannostuksen. Ann Wigmore oli 
raakakakkujenkin esiäiti, mutta hän piti na-
meja erityisenä juhlaherkkuna.  

Jotkut ovat luulleet, että raakaravinto jäisi 
ohimeneväksi ilmiöksi kuten monet diee-
tit, joita keksitään vuosittain. Mahtavatko 
luulla enää? Yhdysvalloissa raakailijat ovat 
vakuuttuneita, että raa’asta tulee valtavirtaa.

Elävän ravinnon lisääminen kunkin 
omaan ruokavalioon tulee edelleen kasva-
maan niiden keskuudessa, jotka haluavat 
hoitaa kehoaan, mieltään ja ympäristöään 
ravinnolla, joka tuo ja luo elämää. Mausta 
ei tarvitse tinkiä, mutta asiassa päästään 
enemmän eteenpäin, jos ei aina pyritä jäljit-
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Energia

Olin jo aikaisin keväällä ilmoittautunut 
kesäkuun viimeisellä viikolla pidettävälle 
superdetox-kehon puhdistuskurssille Ahve-
nenmaan Elävän Ravinnon Instituuttiin. Ju-
hannuksen jälkeen minulla oli siis viikko 
aikaa ns. laskeutua juhannusherkuttelusta 
takaisin kevyeen kasvis-/vihervoittoiseen 
ruokavalioon. Pois jäivät kahvi ja gluteeni-
viljat sekä kaikki sokeria sisältävä ruoka.

Kaksi ensimmäistä päivää tuntui siltä, 
kuin en olisi kunnolla herännyt tai saanut 
silmiä auki. Haukotutti, väsytti, päätä särki 
ja kahvihammasta ja lihaksia kolotti.

Osasin odottaa näitä kehon puhdistusoi-
reita, sillä paastoan pari kertaa vuodessa ja 
olen ollut elävällä/raakaravinolla viimeiset 
viisi vuotta välillä enemmän, välillä vähem-
män. Suolihuuhtelut aamuin illoin auttoi-
vat kuitenkin pahimman yli. Muutaman 
päivän päästä unen tarve väheni ja päivisin 
puhkuin energiaa.

Tulevien I love me -messujen yksi tee-
moista on energia. Yrittäjä, luennoitsija, 
kirjailija Tara Lange kertoo ja keskustelee 
perjantaina 16.10. Luonnollisesti-lavalla toi-
mittaja Tiina Lappalaisen kanssa, kuinka 
vihermehut ovat luonnollisia energiajuo-
mia. Aamun aloitus vihermehuilla käynnis-
tää päivän ja energisoi luonnollisesti sekä 
solut, kehon että mielen. Keskustelun jäl-
keen Tara mehustaa ja maistattaa mehua 
Olohuoneen workshopissa.

Muutos

Muutos juhannuksen jälkeen ruokava-
liossani oli nopea, mutta todellakin tarpeel-
linen. Halusin antaa keholleni mahdolli-
simman hyvät eväät levätä, puhdistua ja 
uudistua. Olin utelias kokemaan puhdista-
van, energisoivan detox-kurssin moninaiset 
vaikutukset kehossani.

Elävä raakaravinto -yhdistys on 
ensimmäistä kertaa mukana I love 
me -messuilla Helsingin Messu-
keskuksessa 16.–18. lokakuuta. 
Ulla-Maija Arminen peilaa kesäi-
sen detox-puhdistuskurssin kautta 
messujen teemoja energia, muutos, 
harmonia ja inspiraatio. 

- energiaa ja inspiraatiota 
puhdistumallaDEtox
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Ahvenanmaalle saavuttuani kurssin al-
kuesittelyssä paljastui kuitenkin, että oh-
jeista huolimatta vain neljä, viisi kurssilaista 
oli valmistautunut tulevaan ns. tiukkisde-
toxiin. Ammattitaitoinen ja loistava kok-
kimme päätti tuolloin, että kurssilla valmis-
tetaan kahta erilaista ruokaa. Muut kurssi-
laiset saivat tavallista elävää/raakaruokaa ja 
meille muutamalle tiukkisdetox-linjaa nou-
dattavalle oli päivittäin vihersmoothieita, 
viherkeittoja ja uudistavaa juomaa. 

Muutos ruokavaliossa terveellisempään 
suuntaan on varmasti monen toive. Siihen 
ei aina pystytä arjen tohinan keskellä. I love 
me -messuilla yrittäjä, näyttelijä Satu Silvo 
keskustelee Tiinan kanssa Luonnollisesti-la-
valla lauantaina 17.10. ruokavalion mer-
kityksestä arjen jaksamisessa eri vuoden-
aikoina. Esityksen jälkeen Satu maistattaa 
smoothieja Olohuoneessa.

Harmonia

Keho pyrkii harmoniaan ja tasapainoon. 
Detoxin rajuus oli jälleen kerran yllätys 
monelle. Tavallinenkin elävä/raakaravinto 
on hyvin puhdistavaa ja emäksisöivää. Joil-
lakin puhdistusoireet ilmenivät totaalisena 
väsymyksenä, toisella saattoi tulla finnejä 
naamaan. Useimmilla ilmeni lihasten ko-
lotuksia, päänsärkyä, vatsan väänteitä, ri-
pulia. Puhdistusoireet menevät ohitse no-
peammin, jos uskaltautuu tekemään suoli-
huuhteluja.

Kuulostelin mielenkiinnolla, minkälaisia 
puhdistautumisoireita minulle itselleni tu-
lisi. Ihmetyksekseni niitä ei tullut lainkaan. 
Viikon valmistautuminen oli tehnyt tehtä-
vänsä eli keho oli valmis vastaanottamaan 
hyvin puhdistavaa ruokavaliota ilman oi-
rehdintaa.

Uskon suolihuuhteluiden auttaneen tässä 
asiassa merkittävästi. Kun vanha kuona saa-
daan suolistosta pois, keho pääsee “har-
moniaan” suoliston uuden bakteerikannan 
kanssa nopeammin. Loppuviikosta nostin-
kin vehnänorasjuoman määrää päivittäin 
miltei pariin desiin (noin 1 dl aamuisin ja 
noin 1 dl iltapäivisin), ilman oireita.

Sunnuntaina 18.10., messujen viimei-
sen päivän teemana ovat harmonia ja inspi-
raatio. Luonnollisesti-lavalla ovat aiheesta 
“Elävä raakaravinto kehon ja terveyden ta-
sapainottajana sekä inspiraation lähteenä” 
keskustelemassa kuvataiteilija Helena Hie-
tanen sekä kouluttaja Anja Jackobsson.
Olohuoneen workshopissa maistellaan uu-
distavia, puhdistavia orasmehuja.

Ispiraatio

Viiden päivän jälkeen keho tuntui ke-
vyeltä, uudistuneelta ja energisoituneelta. 
Olin erittäin tyytyväinen, että annoin it-

Detox-kurssilaiset aloittivat aamunsa sitruuna-
vedellä ja vehnänoraan puristamisella.
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selleni aikaa rauhoittua, puhdistua ja syödä 
todella herkullisia vihervoittoisia, tiheä-
energisiä ruokia.

Tätä energiaa tarvitsen erityisesti tule-
vana syksynä, kun organisoin ERY:n osal-
listumista I love me -messuille. Energia tuo 
tullessaan inspiraation. Messujen suunnit-
telutyöryhmä on kokoontunut elokuun lo-
pulla miettimään ja suunnittelemaan mes-
suihin liittyviä monenlaisia asioita. Messu-
talkoolaisia tarvitaan vielä runsaasti!

Näin jälkikäteen olen iloinen, että ryh-
dyin detoxille. Muutoin en olisi oppi-

nut kehoni kuuntelusta ja puhdistautumi-
sesta niin paljon kuin viikon aikana opin. 

Käytännössä tiukka detoxilla pysyminen 
tarkoitti kaikista viljoista ja hedelmistäkin 
kaukana pysymistä. Meille tehtiin oma aa-
muvihersmoothie, jonka puhdistavia osia 
kerättiin myös luonnosta. Toiset söivät ta-
vallista elävän ravinnon tattari- ja hirssi-
puuroa siemenmaitoineen, marjasoseineen 
ja hedelmäsurvoksineen. 

Iltapäivällä tiukan linjan kannattajille oli 
tarjolla vihannesmehuja. Vehnänorasmehua 
nautimme paitsi heti aamun sitruunaveden 
jälkeen, niin myös iltapäivällä. Tai siis ne 
detoxaajista nauttivat näitä vihreitä, jotka 
siihen pystyivät. 

Tasapainoilua puhdistautumisen 
opettelussa
Myös Annina Malin oli samaisella 
puhdistautumiskurssilla Ahvenan-
maan Elävän Ravinnon Instituutissa. 
Instituutissa ei aikaisemmin ole 
ollut niin tiukan linjan detoxkuuria. 
Kurssi oli myös ensimmäinen, jossa 
kokeiltiin väljempää ohjelmarunkoa 
ja vähemmän muodollista opetus-
tapaa.

Päivällä kaikki söivät elämänvoimakeittoa. Kräk-
kerit eli leipä oli tehty erikseen pelkästä sieme-
nestä tiukan linjan vetäjille, muiden leivässä oli 
myös viljaa ja tai vihanneksia. 

Kutsunkin teidät, ERY:n ihanat jäsenet, 
mukaan talkoolaisiksi ERY:n ständille sekä 
muihin talkootöihin. Inspiroitukaa ja tul-
kaa mukaan! Tehdään yhdessä hyvät, ERY:n 
ekat messut.

Messuterkuin
Ulla-Maija arminen

ERY:n vpj.
Talkoolaiseksi voi ilmoittautua �0.�. asti 

puh. 0�0 �1� ����
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Oman kehon kuuntelu ja puhdistautu-
misen säätely oli tärkeä oppi. Detoxin ra-
juutta pystyy säätelemään päivän aikana 
nautittujen puhdistavien ja rakentavien 
ruoka-aineiden määrillä.

Koko ajan oli tarjolla montaa erilaista 
yrttiteetä ja vesipannu kävikin kuumana. 
Ilokseni keittelimme myös pakuriteetä pa-
rina päivänä.

Sauna lämpisi instituutissa joka ilta, 
koska saunominen tekee puhdistautumi-
selle hyvää vieden kuona-aineita mennes-
sään. Lisäksi yhtenä iltana menimme sau-
nomaan meren rantaan autokyydeillä noin 
kymmenen kilometrin päähän kallioiselle 
rannalle. Laiturilta kastautuminen ja kun-
nolla saunominen tekivät hyvää.

Puhdistautumiselle tärkeät hiljentyminen 
ja hidastaminen tapahtuvat ihanalla saarella 
kuin itsestään. 

annina Malin
annina.malin@gmail.com

tietoinenlasnaolo.fi

Päiväohjelmamme oli suunnilleen väljästi 
seuraava:

Herättyä puoli litraa vettä ja sitten sitruuna-
vettä lasillinen.

Vehnänorasmehu

�.1�-�.�� Aamujumppa ulkona (Asahia, 
pilatesta)

�.��-�.00 Aamupiiri ja rentoutus salissa, 
affirmaatioita

�.00 Aamiainen

1�.00 Lounas

1�.00 Vehnänorasmehu ja tai vihermehu

1�.00 Illallinen

Aamupäivällä ja iltapäivällä oli tiedonja-
koa, keskusteluita ja luentoja ulkona tai 
sisällä.

Iltaisin kaikki söivät yhdessä runsaan salaatti-, itu- ja versoillallisen, jossa oli rakentavia ainesosiakaikki söivät yhdessä runsaan salaatti-, itu- ja versoillallisen, jossa oli rakentavia ainesosiasöivät yhdessä runsaan salaatti-, itu- ja versoillallisen, jossa oli rakentavia ainesosia 
kuten sieniä mukana. 
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Ensimmäisten vuosien kokemukset me-
hupiirissä ovat olleet kaikille erilai-

sia, kuin elämä, joka on vain eri ihmis-
ten havaintoja. Joku parani parantumat-
tomasta syövästä aloittamalla joka-aamui-
sen vehnänorasmehu - ja vihermehukuu-
rin ja alkoi samalla raakaravinnonsyöjäksi. 
Tavallisin tarina on se, että ruokailutottu-
mukset muuttuvat pikkuhiljaa ja huomaa-
matta. Lehtivihreä vaikuttaa sekaruoansyö-
jiin tavallisesti niin, että lihansyönti vähe-
nee ja hiipuu, vatsa voi paremmin ja pik-
kuvaivat häviävät. Monet sekoittavat viher-
mehuun hieman hedelmiä, jotta siitä tu-
lee ”paremman makuista”, jolloin lapsetkin 
juovat sitä. 

Toisaalta on ihmisiä, jotka vakavasti sai-
rastuttuaan kokeilevat raakamehua ja vähän 
ajan kuluttua sanovat, että se maistuu niin 
pahalta, ettei sitä voi juoda. He ajattelevat, 
että sairastamansa tauti on geeneissä eikä 
sitä voi parantaa.

vihermehut aloittivat sisäisen 
matkan
Kun itse aloitin juomaan vihermehua, pää-
dyin kuin suureen seikkailupuistoon. Aina 

kun luulen tulleeni tasaiselle tielle, polku 
tarjoaa taas jonkun yllättävän mutkan jäl-
keen uutta tietoa, uusia ihmisiä ja uusia 
kokemuksia.

Aloin juoda mehua aamuisin. Ensin pie-
nen lasillisen vehnänorasta, tuota ihmeel-
listä, parantavaa, kasvin verta, sitten suu-
remman lehtivihreäannoksen. Tästä päivä 
alkoi. 

Huomasin jo alussa, että nälkää sai odot-
taa kuin myöhästelevää vierasta. Kun sitä ei 
tullut, en syönyt aamiaista. Kuuntelin ke-
hoani. Kohta en syönyt lounastakaan vaan 
vasta alkuillasta raakaruokalautasellisen. 
Tuo päivät-syömättä-löytö oli vapauttava. 
Istuin monesti ruokailijoiden pöydässä syö-
mättä.

Kävelin kaupungilla herkkuja tarjoile-
vien näyteikkunoiden ohi ja aloin oivaltaa, 
kuinka suuresti ruoan ympärillä tämä yh-
teiskuntamme toimii. Jos harmittaa, syö-
dään tai juodaan. Jos on juhlan aihetta, sil-
loinkin syödään. Tyhjyyden tunnetta täy-
tetään ruoalla. Seurustelu ilman ruokaa ja 
juomaa tuntuu jo mahdottomalta. Mille 
me syömme?

Sokeri- ja kahviriippuvuus vaatii omat 
päivittäiset rituaalinsa. Minä jäin vapaus-
koukkuun. Alkuillan syöminenkin tun-
tui turhalta ajan haaskaukselta, joten siir-
ryin vähän-ennen-nukkumaanmenoa-syömi-
seen. Se tuntuu yhtä luonnolliselta ja oike-
alta kuin aamiainen ennen. Tai kelloon vil-
kaisu: nythän on lounasaika.

Lahtelaisten mehupiiri voi hyvin ja 
kasvaa kuin herneenverso viherhuo-
neessa. Risto Ahlbergilla syöminen 
on vähentynyt radikaalisti.

Olet 
mitä 
et syö
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Jos seuraa ravinto-ohjeita (joita näinä ai-
koina tarjoillaan tuutin täydeltä), löytää 
niistä itselleen mieluisimman – kunnes ajan 
henki tarjoaa jotain ”parempaa.” Ihminen 
on ulkoaohjautuva. 

kaikki ulkoinen tapahtuu ensin 
sisällä
Olin tunnustellut näläntunnetta ja omia 
sisäisiä tuntemuksiani ja kuunnellut oi-
valluksiani. Päädyin siihen, että juuri 
nyt parhaalta tuntuu se, että juon viher-
mehuni ja syön ainoastaan juuri ennen 
nukkumaanmenoa.

Mutta kuljen edelleen sisäisen seikkailu-
puiston jännittävää polkua pitkin enkä to-
dellakaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. 
Ulkoapäin tulevat neuvot ja ravinto-ohjeet 
viitoittavat aivan eri suuntaan. Mutta en 
halua seurata noita viitoituksia, jotka ha-
vaintojeni mukaan vievät apteekkiin ja ter-
veyskeskusten jononpäähän.

Seikkailupuistoni yksi jännittävistä koh-
dista oli se, kun päivittäisen tunnin käve-
lylenkin lisäksi aloin uida. Uin ensin varo-
vaisesti kilometrin (reipasta kroolia) ja odo-
tin jännityksellä, mitä polun seuraavassa 
mutkassa odotti. Nälkä tietysti.

Mieleni vanha kokemus sanoi, että tuon 
rasituksen jälkeen tulee nälkä. Olin jo sen 
verran vahvoilla, että sanoin minua seuraa-
valle keholleni, että en usko sinua. Lopeta. 
Sen jälkeen nälkä ei ole yrittänyt. Nykyisin 
uin kerran, pari viikossa kaksi kilometriä il-
man näläntunnetta.

Meistä tulee sitä mitä ajattelemme
Kun aloin ajatella, että riippumattomuus 
ruokariippuvuudesta, päivittäinen vapaus, 
on minulle tärkeämpää kuin herkuttelu ja 
ruokailut päivän mittaan, siitä tuli totta. 
Meistä tulee todella sitä, mitä ajattelemme. 
Aloin myös löytää omien sisäisten tunte-
muksieni tueksi ulkoisia todistuksia. 

Ensiksi. Vihermehupiirimme kutsui kas-

vitieteen professori Sinikka Piipon luento-
vieraaksemme. Häneltä kuulin ensimmäi-
sen kerran, että kasveilla (ravinnolla) voi 
muuttaa geenejä (vauh!). Minuun se up-
posi heti.

Toiseksi. Helsingin Sanomien tiedetoi-
mittaja Susanna Björklund kiteytti sano-
mansa, että etenkin sokeria ja rasvaa syö-
dessämme ja jokaisen ruokailun jälkeen 
saamme pienimuotoisen tulehduksen. Siitä 
sairautemme ovat peräisin. 

Jos herkistyy, on helppo tuntea tuo sala-
kavala tulehduksen tulo, joka nakertaa si-
sällämme. Se kutsuu sairauksia kehollemme 
ja vanhentaa solukkoamme. Jos joskus 
söin (jossain merkkipäiväjuhlissa), tunsin 
kuinka nuo tulehdukset alkoivat järjestellä 
omia juhliaan kehoni syövereissä ja opin 
yhä enemmän varomaan syömisiä.

Kolme. Näin televisiossa ohjelman, jossa 
Neuvostoliiton aikana perustetussa paasto-
sairaalassa ihmiset paastosivat kolme viik-
koa lääkäreiden valvonnassa ja vaikutukset 
olivat uskomattomat. Myöhemmin paas-
tosairaaloita on perustettu muun muassa 
läntiseen Eurooppaan. 

Neljä. Vasta, kun sain käteeni ranskalai-
sen lääkärin Frederic Saldmannin kirjoitta-
man kirjan Terve järki on paras lääke, huo-
masin: Minähän paastoan! Todella, 23 tun-
tia vuorokaudessa. Kirjassa kerrotaan teo-
reettisesti sisäiset tuntemukseni ”tosiksi”.

Tohtori Saldmann paljasti minulle, että 
kehoni on valtava solutehdas. Kuulemma 
noin 60 000 miljardia soluamme uudistuu 
joka päivä ja avainasemassa on solujen uu-
siutumisesta ja kopioitumisesta tapahtu-
neiden virheiden määrä. Huonosti kopioi-
tuneesta solusta voi kehittyä syöpäsolu. 
Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä suurempi 
vaara on.

Mutta, kun paastoamme, solut korjaavat 
virheellistä DNA:ta. Sen sijaan tämä yle-
tön syöminen, jota osa ihmiskuntaa kokei-
lee ensimmäisen kerran suurisuuntaisesti, 
monistaa virheellisten solujen virhettä jat-
kamaan matkaansa kohti sairauksia. Jak-
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soittainen paasto, jota ihmiskunta on jou-
tunut harjoittamaan, sitä vastoin korjaa vir-
heemme. Samalla se on vanhenemista jar-
ruttava lääke.

Kun löysin kirjan, todistin itselleni si-
säiset tunteeni oikeiksi. Lisäksi Susanna 
Björklund tunnusti eräässä Helsingin Sano-
mien tiedejutussa, ikään kuin rivien välissä, 
että hänkään ei syö kuin kerran päivässä. – 
Vaude, meitähän on ainakin kaksi! 

Viisi. Uusi Matkaopas keskiajan Suo-
meen kertoo myös, että me suomalaiset-
kin olemme ennen paastonneet useana päi-
vänä viikossa ja keväällä sitten pidempään. 
Monet uskonnot neuvovat paastoamaan ja 
meidän vihermehupiirin jäsenistä muuta-
mat ovat paastolla saaneet hyviä terveydel-
lisiä tuloksia.

Omaa seikkailupuistoni polkua kulkies-
sani olen huomannut sen, että ihminen 
on paljon valppaampi, kun ei ole syönyt. 
Ruoka lamaannuttaa, vie voimat ja turrut-
taa ajatukset. Emme olisi selvinneet, jos 

näin ei olisi. Nälkäisenä ihminen on pyy-
dystänyt ja löytänyt ravintoa kautta aikojen.

Itse olen huomannut, että syömättömyys 
aiheuttaa meditatiivista tilaa ja se saattaa 
johtua käpyrauhasen heräämisestä toimin-
taan (fluori mm. tukkii käpyrauhasen). 

Minulle on yhä enemmän selvinnyt se, 
ettei asia olekaan niin, että kehomme ker-
toisi, mitä meidän pitäisi tuntea, milloin 
olla nälkäinen, vaan juuri toisinpäin. Me 
kerromme keholle, mitä sen pitää tuntea.

Vihermehupiirimme järjestää ravinto-
aiheisia tilaisuuksia Lahdessa. Niissä pää-
see maistelemaan raakaruokaa, viherme-
hua ja raakakakkuja. Luentojen lisäksi siellä 
käydään keskusteluja niiden aiheista. Tilai-
suuksista saa tietoa Husulan Puutarhalta, 
Erika Männiköltä, puh. 044 351 3121. 

keskusteluun rohkaisten
Risto ahlberg

ristoahlberg@mac.com

ERY:n puheenjohtaja Ari Vihertuuli vieraili Lahden vihermehupiirin tilaisuudessa elokuussa.
Lahden luomukahvila Oskari oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. Ulkopuolelle jääneet jäivät 
odottamaan seuraavaa tilaisuutta.
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Minun tarinani

Siskoni Taina sairastuu harvinaiseen syö-
pään 1993. Selvitän kirjoista, miten 

syöpää voi hoitaa vaihtoehtoisesti ja pää-
dyn voimakkaaseen elämäntapojen muu-
tokseen: kasvisruokaan - elävään ravin-
toon. Mielen pohjalle jää tuumailu, että 
jos itse sairastuisin, haluaisin tehdä täydel-
lisen elämänmuutoksen. Kesällä 2012 al-
kaa tapahtua: löydän nappulan rinnas-
tani. Puolen vuoden tutkimukset tuovat 
rintasyöpädiagnoosin. 

Kun diagnoosi tulee, tunnen sydämes-
säni, etten halua mitään normaalihoito-
ja. En edes leikkausta, puhumattakaan ke-
moterapiasta tai sädehoidosta. Kyselen tai-
vaalle katsellen: ”Mitä teen?”

Googlaan ”healing breast cancer” ja Pirjo 
Pentin sivu pompsahtaa näytölle. Soitan 
heti Pirjolle: ”Sain 10 minuuttia sitten rin-
tasyöpädiagnoosin. En halua mitään nor-
mihoitoja. Tunnen sydämessäni, että jon-
nekin minun pitää mennä, en vain tiedä 
minne. Olen miettinyt Gerson-instituuttia 
(kun oli vasta epävarma diagnoosi), mutta 
se ei nyt tunnukaan oikealta minulle.” Pirjo 
oli ollut paria kuukautta aikaisemmin elä-
vän ravinnon Hippocrates-instituutissa Flo-
ridassa ja suositteli sitä.

Aloitan 100-prosenttisesti elävän ravin-
non heti diagnoosipäivänä. En halua enää 

Kaksi kurinalaista vuotta Hippoc-
rates Health -instituutin sokerit-
tomalla ohjelmalla sai rintasyöpää 
sairastaneen Virpi Virolaisen tunte-
maan itsensä terveeksi.

Elävällä
Ravinnolla 
- täSSä ja nyt

muuta. Koen heti, että tämä on oma pol-
kuni. Olinhan jo ainakin parikymmentä 
vuotta idättänyt ja versottanutkin talvisin, 
kun mieleen juolahti. Mutta nyt heti ei tie-
tenkään ole edes ituja. Hirveän makuiset 
sotkut, joita teen sauvasekoittimella, saavat 
voimaan pahoin.

Soitan Pirjolle uudelleen ja kysyn, mitä 
syön nälkääni. Pirjo suosittelee  avokadoa, 
josta saa voimaa. Se on hyvää aloittelijan 
ruokaa. Säntään nälissäni kauppaan osta-
maan tuota ennestään tuttua herkkua. 

Jäänkö täysin paitsi kauhun ja pelon tun-
teita? En aivan, vaan alussa ainakin yhtenä 
yönä syövän leviämisen pelko ja irrationaa-
linen välittömän kuoleman pelko ottavat 
valtaansa. Tähänkin Pirjolla oli neuvo: ”Vi-
sioi itsesi terveenä ja voimakkaana ja suun-
taudu tulevaisuuteen!” Se auttaa ja kum-
mien ajatusten tullen visioin terveyttä. 

itsehoidon opiskelua Floridassa
Kirjoitan Hippocrates Health Instituteen ha-
luavani tulla pian. Jos leikkauksella on niin 

Syöpä innoitti Virpi Virolaisen tekemään 
dokumentin sairaudesta. Sitä ennen valmistui 
dokumentti tohtori Dana Flavinin Suomen 
vierailusta. 
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kiire, että se olisi jo ensi viikolla, niin pi-
dän itsekin kiirusta. Onneksi on isän pe-
rintörahaa 8000 euroa! Jo puolentoista vii-
kon kuluttua diagnoosista istun lentoko-
neessa kohti Floridaa. Pari päivää perillä ol-
tuani ymmärrän, etten tullutkaan hoitoon 
lekottelemaan, vaan opiskelemaan itsehoi-
don laajaa tietämystä!

Elävän ravinnon seisovat pöydät ovat 
mahtavia. Nautin jokaisesta ruokailusta, 
kun pääsen ainakin kymmenen erilaisen 
itulaadun ja lukuisten versojen ja miniver-
sojen äärelle, valmiille ruuille, jotka kruu-
nataan makoisilla kastikkeilla ja välillä eri-
koisherkuilla. Sunnuntaiset hedelmät ja 
marjat eivät kuulu minulle, vaan täysin terveille.

On helppo tutustua ja ystävystyä muiden 
vieraiden kanssa ja kielitaito karttuu pika-
vauhtia. Ilmapiiri on kuin jättimäisessä per-
heessä: kaikkia tuetaan ja puhe soljuu vilk-
kaasti ruokasalissa, uima-altailla, kaikkialla.

Heti herättyämme puristamme vehnän-
orasmehua. Sitten tarjolla on noin kymme-
nen erilaista kuntoilumuotoa trampoliini-
tanssista vesijumppaan ja pilateksesta kun-
tojuoksuun pururadalla. Kokeilen eri la-
jeja löytääkseni mieluisia, vaikka kunto ja 
vointi ovat alussa välillä voipuneet ja lihak-
set käytön puutteesta mitättömät. Päivit-
täiset terveysluennot lisäävät tietoisuutta 
vauhdilla. Kolme viikkoa kuluu siivillä ja 
palaan kotiin jo paljon paremmassa kun-
nossa ja intoa täynnä. 

Kotona mies on tehnyt ituhyllyn suuria 
itumääriäni varten ja aikuinen tytär kasvat-
tanut idut valmiiksi. On kevättalvi, maa-
liskuu 2013. On mukava kääntyä ikkuna-
kasvatuksilla kesää kohti. Kehittelen uu-
sia reseptejä ja kirjaan ne vihkoon. Kun-
toilen joka päivä kuntosalilla, uimahallissa, 
hiihto-, luistelu- ja juoksulenkeillä ja ne-
tistä hankittu minitrampoliini hypyttää mi-
nua niin, että hykerryn nauruun ja hymyyn.

On upeaa herätä aamuisin vihreän kes-
kelle kastelemaan vehreää elämänvoimaa! 
Teen itselleni lähes päivittäin lymfahieron-

taa. Saunassa se on mieluisinta. Uimahallin 
saunassa lymfahieron estoitta myös rinnat 
ja opastan samalla muitakin. Nautin elä-
mästä ja voin koko ajan paremmin. Rinta-
syöpään liittyvä krooninen väsymysoireyh-
tymä on pian tipotiessään ja olen elämäni 
kunnossa.

En kerro diagnoosista juuri kellekään, 
koska en halua kauhistelua enkä normaali-
hoitoihin painostamista. Haluan vain kul-
kea omaa polkuani ja tarvitsen siihen tu-
kea, en tuomioita. Ihan alussa mietin jopa, 
kerronko edes miehelle tai lapsille. Lapsille 
kerroimme vasta, kun alkupäivien jälkeen 
opin tekemään hyvää ruokaa. Kerroimme 
asian positiivisesti ja sanoin, että olen tosi 
onnellinen.

Olen kaiken kaikkiaan kiitollinen ja 
suunnattoman iloinen diagnoosista: lopul-
takin olen saanut elämääni muutettua ja 
onnistunut vähentämään stressaamista ja 
huolestumista! Ihmiset, jotka näkevät mi-
nut sanovat aina uudestaan: ”Mitä sinulle 
on tapahtunut, kun näytät niin onnelliselta 
ja hyvinvoivalta?” tai ”Näytät terveemmältä 
kuin koskaan!” Vastaan: ”Monenlaista tässä 
on tapahtunut ja tämä elävä ravinto tuo 
tosi paljon energisyyttä ja hyvää oloa”. 

kaksi vuotta HHi:n elävällä     
ravinnolla
Ensimmäiset kaksi vuotta olen Hippocra-
tes-ohjelmalla ja sataprosenttisesti elävällä 
ravinnolla ilman marjoja ja hedelmiä ja 
totta kai ilman sokereita kuten hunajaa, ja 
gluteenittomana.

Selkeitä ohareitakin on muutama: En-
simmäisenä kesänä porukka keittelee nuo-
tiolla puuroa omasta luomuomenamyslistä. 
Se tuoksuu ihanalle ja syön aimo kulholli-
sen nautiskellen ja ilman tunnontuskia.

Mutta puolen tunnin kuluttua alka-
vat hirveät mahakivut. Se on selkeä viesti 
siitä, että ei viljaa ja hedelmiä. Kuitenkin 
parin kuukauden päästä souturetkellä ka-
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neli, lakritsijuuri ja stevia raakapuuroa var-
ten unohtuvat matkasta. Mustikoita on ko-
solti ja ropautan niitä puuroon aimo kou-
rallisen makeutukseksi. Taas puolen tunnin 
päästä alkavat kovat kivut ja mahdoton pie-
reksintä.

Nyt tila ei mene ohi vaan jatkuu ja maha 
turpoaa valtavaksi pinkeäksi palloksi. En 
halua lääkäriin, koska arvelen, että sano-
vat kuitenkin, että syöpä on muka levinnyt. 
Itse tunnen, että ei ole. Vasta Colonic-suo-
lihuuhtelu pelastaa minut kahden viikon 
piinalta, vaikka sattuukin kummasti. 

Kolmannen oharin teen syksyllä 2014. 
Olen satojen omenapuiden luomutarhuri. 
Kiertelen miehen kanssa viljelyksillä. Pil-
lahdan itkuun, kun en saa syödä punapos-
kia. Edellisenä vuonna olen vain maistellut 
ja sylkäissyt ulos, ja marjojakin olen mais-
tellut maksimina kolme marjaa. Mutta nyt 
päätän syödä omenia, rutkasti. Siitä seuraa 
virtsatietulehdus.

Päivystyksestä neuvotaan hämmästyk-
sekseni ottamaan karpaloita, minkä oli-
sin tiennyt kysymättäkin! Syön karpaloit-
ten puuttuessa kaksi pussillista pakastepuo-
lukoita. Oireet loppuvat ja laboratorio var-
mistaa, että ohi on. Mietin, että ehkä se ei 
tullutkaan omenista, ja syön niitä uudel-
leen. Jo puolen tunnin kuluttua alkavat uu-
det alavatsakivut. Puolukkahoito tervehdyt-
tää taas. Minulle on selkeää, että hedelmiä 
syön seuraavan kerran vasta, kun ”Hippola-
ohjelman” ensimmäiset kaksi vuotta ovat 
täynnä. 

kokemus innostavaa elokuvien 
ja kirjan tekoon
Myös uudet tuulet elämäntyön suhteen 
ovat ilonani. Jo kesällä 2013 rupean teke-
mään elokuvaa Elämää elävällä ravinnolla 
- Living with living foods. Mies dokument-
tielokuvien tekijänä opettaa ja kalusto on 
valmiina.

Syksyllä 2014 järjestämäni lääkäri Dana 
Flavinin työpajan anti on niin innostava, 

että teenkin siitä ensin neliosaisen doku-
menttisarjan. Aherran yli puoli vuotta pit-
kiä päiviä. Se ei kyllä ole Hippocrates-ohjel-
man mukaista, kun ruokatauotkin jäävät 
pitämättä ja syön editointikoneen ääressä 
En kuitenkaan tingi trampoliinihyppelyistä 
enkä ulkoliikunnasta meditointeineen.

Ensi-ilta tämän Toivon kipinöitä -sarjan 
Syöpäosan kommenttiversiosta pidetään ERY:n 
tiloissa helmikuussa 2015. Ensi-ilta eloku-
vateatteri Kuvakukossa Kuopiossa ilmais-
näytöksenä pidetään toukokuussa 2015. 
Elokuvasarjaa tilataan kotikatsontaan dvd:
nä suoraan kauttani. Olen kiitollinen, että 
olen saanut tehdä tämän tärkeän työn.

Elämää elävällä ravinnolla -elokuvan ta-
voitteena on valmistua tämän vuoden ai-
kana, viimeistään keväällä 2016. Tulossa 
on myös kirja samasta aiheesta eli parantu-
neista, voimaantuneista ihmisistä. Kirjaan 
haluavat, ottakaa pian yhteyttä! 

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

saat myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 
alennuskoodilla: QUVJ26VP

www.ruohonjuuri.fi
HELSINKI: City-käytävä, Kamppi, Itäkeskus, 
 Hakaniemi  TURKU   TAMPERE   OULU
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Todella mielelläni myös opetan elävää ra-
vintoa. Lisäksi kotiini voi tulla tutustu-
maan, miten hoidan itseäni ja minkälaisia 
ruokia teen. Tulen myös pyydettäessä ko-
tiin näyttämään tutuissa oloissa elävän ra-
vinnon ohjelmaa höystettynä Dana Flavi-
nin opeilla ja muulla oppimallani. Opetan 
yhä myös villiyrttejä, luomupuutarha-ai-
heita ja voimauttavaa tanssia sekä kasvi- ja 
sienivärjäystä.  

Diagnoosista on nyt 2 1/2   
vuotta, mitä minulle kuuluu? 
Kasvimaa ja kasvihuoneet tuovat iloa ja 
ruokaa enemmän kuin koskaan. Elävä ra-
vinto on rakennututtanut ison muovihuo-
neen ja viherhuoneen. Rakenteilla oleva vi-
herhuone jatkaa viljelykautta ehkä nel-
jällä kuukaudella ja saatan tuottaa versoja 
myyntiinkin. Tämä kesä on ollut elämäni 
paras kesä: stressaantuminen tuntuu haih-
tuneen arjesta tipotiehensä. Miehen mie-
lestä suurin muutos minussa onkin stressin 
väheneminen.

Nyt kun kahden vuoden pyykki on ohi-
tettu, syön suuremmalla nautinnolla kuin 
koskaan terveellisiä marjoja metsistä ja ko-
tipuutarhasta ja silloin tällöin myös lämmi-
tettyä kasvisruokaa elävän ravinnon lisuk-
keena. Noin kerran kuukaudessa saatan ot-

taa kananmunan tai kaksi ja joskus mais-
tiannoksen perheen kalaruokaa. Lisäksi 
otan silloin tällöin parmesanjuustoa, vaikka 
lastuina pikahöyrytetyn parsakaalin päälle.

Kokeilin vastikään myös ruisleipää, kun 
muu perhe söi pizzaa. Etsin pelkkää ruista, 
suolaa ja vettä sisältävän leivän. Täytän lei-
vän avocadolla, tomaatilla, kurkulla ja par-
mesanraasteella ja ”pizzani” on valmis. Syön 
pikku vuokaleivän viipaleita jopa neljä. Sa-
non itselleni, kuten aina syödessäni ja vas-
tapuristettuja mehuja juodessani: ”Tämä 
on hyvää, tämä hoitaa ja parantaa minua”.

Tätä nykyä puristan vehnänorasme-
hun heti herättyäni, mutta vihermehun 
enää vain kerran päivässä, koska seurattua-
ni aamuvirtsan pH:ta (lääkäri Dana Flavi-
nin neuvojen mukaan) huomasin, että kah-
della vihermehulla pH:ni kohosi liikaa eli 
8-9:ään. Yksi vehnänorasmehu ja yksi vi-
hermehu päivässä sekä 80–100-prosentti-
nen elävä ravinto näyttää pitävän pH:n ta-
saisesti noin seitsemässä.

Vihermehuun laitan kurkkua, luomusel-
leriä, kesällä luonnonyrttejä tai herneen-
versoja, valkosipulia ja tuoreinkivääriä. Tal-
vella, viime joulusta lähtien, kun on saata-
villa luomuporkkanaa ja luomupunajuurta, 
olen puristanut päivittäin Dana Flavinin 
suosittelemaa porkkana-punajuurimehua, 
johon sekoitan kurkuma-mustapippuri-
oliiviöljyä.

Tätä mehua juon annoksina kaikkiaan 
kahdesta kolmeen desiä päivässä. Tämä 
poikkeaa Hippocrates-ohjeista, joissa ni-
menomaan kielletään porkkanamehu sen 
sokeripitoisuuden takia. Dana Flavinin 
mukaan taas porkkanan beetakaroteeeni es-
tää erään syöpää edistävän mekanismin, eli 
on erittäin hyödyllinen.

En ole riippuvainen mistään ohjelmasta 
vaan yhdistelen tietoja ja kuuntelen kehoa-
ni. Ruokani on useimpina päivinä yhä 100-
prosenttisesti elävää ravintoa, mutta syön 
kuumennettua kasvisruokaa lisukkeeksi, 
kun siltä tuntuu.

Minun tarinani

ainutlaatuisia idätettyjä hampunsiementuotteita
Hampunsiemen on kasvikunnan täydellisin proteiinin ja 
Omega-rasvojen lähde. Idättäminen on tärkeä kehitysaskel, 
jolla hampunsiemenen ravintosisältö saadaan 100 % 
elimistön hyödynnettäväksi.
Idättämisen ansiosta:

Yli 1� % rasvoista muuntuu vesiliukoisiksi 
- muuntuvat maksassa DHA-rasvoiksi

Karvas pistävä maku poistuu 
- neutraalin pehmeän makuiseksi

E-vitamiini tuplaantuu 
- suojaa rasvahappoja hapettumiselta
Proteiinit pilkkoutuvat aminohapoiksi
 - helpompi ja nopeampi imeytyvyys

Fytiinihappo poistuu
 - täydellinen ravintoaineiden imeytyvyys 

Maista niin tiedät, kuinka hyvää hamppu on parhaimmillaan!
Tilaa suoraan maahantuojan verkkokaupasta. 

Kanta-asiakkaana jopa -10 % & -�0 % alennuksella.
www.hamppumaa.fi
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Mielestäni kaikkein tärkeintä itsensä hoi-
tamisessa on kuitenkin mieli. Minusta tun-
tuu, että vaikka olisi miten hyvä ruokava-
lio, vesi, liikunnat ja meditaatiot, mutta 
mieli on nurea ja/tai vihainen, tai ei usko 
hyvinvointiin ja paranemiseen, se kumoaa 
hyvät vaikutukset. Mieli ohjaa kehoa. Posi-
tiivinen ja itseä rakastava mieli on kaikkein 
tärkein. Siihen auttaa nimenomaan hyvä 
elävä ravinto, liikunta ja rauha. Jokainen 
päivä on minulle lahja.

En näe nyt mitään syytä mennä lääkä-
riin. Eikö lääkäriin mennä yleensä siksi, 
että on huono vointi tai muita oireita? 
Miksi menisin lääkäriin edes kontrolliin? 
En koe kontrolloimisen tarvetta. Nautin ja 
iloitsen elämästäni täysin rinnoin. Tämä on 
polkuni ja se tuntuu kaikin puolin hyvältä. 
Elävä ravinto on tuonut myös tasapainoi-
sempaa, tasaisen onnellista mieltä.

Minulle täydellinen ruokavalion muu-
tos on ollut selkeä ja varma valinta. Mutta 
oman mielen painumista upoksiin, ihan 
muista syistä kuin vuosien takaisesta syö-
pädiagnoosista, tapahtuu välillä. Vanhaan 
stressikierteeseen voin yhä tipahtaa arvaa-
matta kaikkine seurauksineen. Silloin koi-
tan olla takertumatta häpeän ja epäonnis-
tumisen tunteeseen ja irrottaa otteeni kai-
kista näistä painolasteista, hyväksyä itseni ja 
nousta pian pintaan: muistaa tämä vehreä, 
voimakas elämä ja jatkaa itseni ja elämän 
rakastamista. 

Joku kysyi, miten minä sitten tiedän, että 
olen parantunut. En tiedäkään. Enkä pidä 
sitä tietoa itselleni tärkeänä. Koen itseni 
terveeksi ja voimakkaaksi. Olen onnellinen 
ja nautin elämästä juuri nyt. Se riittää mi-
nulle mainiosti. 

virpi virolainen
Iisalmi-Vieremä

Minun tarinani
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osa i - levät
Aikaisemmin on ajateltu, että vain eläin-
kunnan tuotteet sisältävät B12-vitamiinia. 
Ne eivät kuitenkaan ole sen ainoita läh-
teitä. Myös levät sisältävät B12-vitamiinia. 
Aloitankin levistä B12-vitamiinia koskevan 
myytin murtamisen. 

Tämä kirjoitus on tietopaketti tiedonha-
luisille. Olen käyttänyt tieteellisiä nimiä, 
jotta eri levälajit tai -suvut eivät sekoittuisi 
keskenään yleisnimien käytön vuoksi. Esi-
merkiksi nori, joka tulee japanin kielestä, 
tarkoittanee Japanissa kaikkia syötäviä me-
rileviä. Yleisimmin nori-nimeä kuitenkin 
käytetään Porphyra-suvun levistä. Kirjoi-
tuksessa en ota tarkemmin kantaa levälajien 
ruokakäyttöön.

B12-vitamiini eli kobalamiini on termi, 
joka tarkoittaa kaikkia kobolttia sisältäviä 
korrinoideja, joita tunnetaan yli 50. Ko-
boltti-ioni toimii näiden korrinoidien kes-
kusyksikkönä. Erilaiset kobalamiinimuodot 
vaikuttavat ihmisen terveyteen joko positii-
visesti tai negatiivisesti. 

Kasvavissa kasveissa tavataan kobolt-
tia ionimuodossa eikä ilman sitä muodostu 
kobalamiinia. Kasvien kobolttipitoisuudet 
vaihtelevat kasvilajeittain ja maaperän tai 
vesistön kobolttipitoisuuden mukaan. Vesi-
kasvien kobolttipitoisuudet ovat yleensä 
huomattavasti korkeampia kuin maakasvien.

Kun alueen kobolttipitoisuus on alhai-
nen, sen B12-vitamiinia tarvitseva eliöstö 
kärsii todennäköisesti B12-vitamiinin puu-
toksesta. Esimerkiksi Australiassa on laa-
joja alueita, joiden maaperästä puuttuu ko-
boltti. Karja kärsi B12-vitamiinin puutok-
sesta. Ongelma poistui, kun eläimille alet-
tiin antaa lisäravinteena B12-vitamiinia tai 
kobolttia.

Yhteistä eläinkunnalle ja leville (puolelle 
levälajeista) on se, että sekä eläimet että le-
vät vaativat kasvaakseen muun muassa 
B12-vitamiinia. Elinympäristössämme bak-

teerit ovat avainasemassa sen tuottamisessa. 
B12-vitamiinia tuottavia bakteereita esiin-
tyy kaikkialla maaperässä, vesistöissä, ravin-
nossa ja suolistossa.

B12-vitamiinin tuottaminen edellyttää 
koboltti-ionin läsnäoloa.

B12-vitamiinin pitoisuudet      
levälajeittain
Yksisoluisesta Chlorella vulgaris -levästä 
on mikrobiologisella menetelmällä löy-
detty metyylikobalamiinia 29,87 µg/100 g 
ja kemiluminesenssi-menetelmällä 26,84 
µg/100 g kuivapainoa kohden. Chlorella 
vulgaris -levästä on samoin mikrobiologi-
sella menetelmällä (Escherichia coli -bak-
teeria käyttävä menetelmä) löydetty syano-
kobalamiinia 6,3 µg/100 g kuivapainoa 
kohden.

Porphyra yezoensis -levän (nori) B12-vi-
tamiinipitoisuus vaihtelee 54,5 ja 133,8 
µg välillä ja se sisältää viisi ihmisen elimis-
tössä aktiivista kobalamiini-muotoa (syano-
, hydroksi-, sulfito-, adenosyyli- ja metyy-
likobalamiini). Kuivatulla Porphyra yezo-
ensis -levällä ruokittujen rottien B12-vita-
miinitaso on saatu nousemaan, erityisesti 
adenosyylikobalamiinin taso. Tieteellisten 
tutkimusten  ja kirjallisuuden pohjalta (Su-
zuki H 1995, Banu T 2011 ja Se-Kwon K 
et al 2011) Porphyra yezoensis -levää on suo-
siteltu vegaaneille ehkäisemään B12-vita-
miinin puutosta, kolmen gramman annok-
sena päivässä.

Tuoreesta Porphyra tenera -levästä (nori) 
on löydetty ihmiselle aktiivista B12-vita-
miinia 73 prosenttia kobalamiinin koko-
naismäärästä. Mutta kuivausprosessin ai-
kana aktiivinen kobalamiini saattaa muut-
tua inaktiiviseksi. Tuoreesta Porphyra umbi-
licalis -levästä (nori) on löydetty B12-vita-
miinia 0,769 µg/8 g eli 9,6 µg/100 g. Myös 
Porphyra suborbiculata -levästä (nori) on 

B12-vitamiini – myytti eläinkunnan
                    vitamiinista on murtunut
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löydetty ihmisen elimistössä toimivaa B12-
vitamiinia

Ulva lactuca -levä on yksi rikkaimmista 
B12-vitamiinin lähteistä. Siitä on löydetty 
aktiivista B12-vitamiinia jopa 77,8 mg/100 
g kuivapainoa kohden. Palmaria palmata 
-levän (dulse) B12-vitamiinin pitoisuus 
vaihtelee 1,1–22,5 µg/100 g kuivapainoa 
kohden. 

Tuoreesta dulse-levästä on löydetty B12-
vitamiinia 1,84 µg/8 g, eli 23 µg/100 g. 
Tuoreesta Ascophyllum nodosum -levästä 
(solmulevä) taas on löydetty B12-vitamii-
nia 0,131 µg/8 g eli 1,6 µg/100 g.

Tuoreesta Laminaria digitata -levästä on 
löydetty B12-vitamiinia 0,495 µg/8 g eli 
6,1 µg/100 g. Kuitenkaan kuivatusta Lami-
naria digitata -levästä ei B12-vitamiinia ole 
löydetty. Tuoreesta wakame-levästä (Unda-
ria pinnatifida) on löydetty B12-vitamii-
nia 0,345 µg/8 g eli 4,3 µg/100 g, mutta 
se saattaa olla kuivattuna ihmisen elimis-
tölle inaktiivisessa muodossa, samoin kuin 
Rhodo-glossum pulcherum -levästä löydetty 
B12-vitamiini. 

toimiiko levien B12-vitamiini?
Levien B12-vitamiinien toimivuudesta kes-
kustellaan tieteellisissä julkaisuissa puolesta 
ja vastaan. On kuitenkin ehdotettu, että 
100 grammaa tuoretta merilevää päivässä 
täyttäisi ihmisen B12-vitamiinin tarpeen. 
Toisaalta on ehdotettu, että saattaisi olla 
viisasta sisällyttää muitakin B12-vitamiinin 
lähteitä ruokavalioon. 

Tuoreessa levässä on noin 75–85 prosent-
tia vettä ja levä kuivuu murto-osaan alku-
peräisestään. Paras kuivauslämpötila levän 
ravitsemuksellisen hyötykäytön kannalta 
näyttäisi olevan 35-40 °C ja kuivaustulok-
sen kosteusprosentti 50. Puolikuivana levä 
on jopa ravitsevampaa kuin tuoreena. Täy-
sin kuivana taas levän ravitsemuksellinen 
arvo on tuoretta huonompi.

Osassa tutkimuksista on todettu kui-
vauksen mahdollisesti muuttavan aktiivi-
sen B12-vitamiinin inaktiiviseksi. Aurin-

gon valon ja keinovalon, dityppioksidin ja 
korkean lämpötilan tiedetään inaktivoivan 
B12-vitamiinin. Levien B12-vitamiinipi-
toisuudet vaihtelevat, mikä johtunee muun 
muassa veden sisältämien koboltti-ionien 
määrän vaihtelusta eri kasvualueilla.

levä sisältää myös jodia
Käyttäessänne leviä huomioikaa jodin vuo-
rokausisaanti. Valtion ravitsemusneuvotte-
lukunta suosittelee vegaani- ja maidotonta 
ruokavaliota noudattaville riittävän jodin 
saannin turvaamiseksi jodia sisältäviä ra-
vintolisiä. Kun niitä käyttää, on kuitenkin 
huomioitava myös ruoasta saatava jodi.

Suomessa jodin määrä ei saisi ylittää suo-
siteltua ikäryhmäkohtaista päiväannosta 
(50–150 µg/vrk). Merilevävalmisteita, joi-
den jodipitoisuus ei ole tiedossa, tai pitoi-
suus on korkea, ei suositella käytettäväksi 
lainkaan. Osassa merilevävalmisteista on 
todettu haitallisen korkeita jodipitoisuuksia. 

Raskaana oleville naisille ja imettäville 
naisille on jodin vuorokausiannokseksi suo-
siteltu noin 200 µg. Muualla maailmassa 
jodin minimisaanniksi on ehdotettu 150 
µg vuorokaudessa.

Suomessa jodin suurin hyväksyttävä vuo-
rokausiannos on aikuisella 600 µg. Pohjois-
Japanissa ihmiset voivat saada jodia jopa 
50 000–80 000 µg vuorokaudessa, sillä hei-
dän ravintoonsa kuuluu runsaasti merileviä. 

Tarina B12-vitamiinista jatkuu seuraa-
vassa lehdessä. Jos tarvitset lähdeviitteitä, 
kysy niitä kirjoittajalta vihertuuli@gmail.com!

ari vihertuuli

Elokuun Raaka baarissa oli tarjolla kräkkereitä, 
jotka oli kuivattu merilevälevyjen päällä.
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Kirja antaa käytännönläheiset ohjeet ter-
veyteen ja elinvoimaan luonnollisella 

tavalla. Aihe on juuri sellainen, jota elävän 
ravinnon ohjelma on yli 30 vuoden ajan 
Suomessa toteuttanut. Tässä kirjassa aihetta 
käsitellään tässä päivässä värikkäästi kuvin 
ja sanoin.

Kirja on kokemusasiantuntija Tara Lan-
gen kirjoittama. Ilmeikkään kirjan kuvat 
ovat Sari Mattssonin ottamia. Kirja kuuluu 
Viisas elämä -sarjaan, jonka kustantaja on 
Basam Books Oy. Kirjassa on 136 sivua.

Kirjan ohjeet muuttavat elämän vireäksi. 
Suosittelen! 

Lasillinen vihreää juomaa on sataprosentti-
sesti luonnollista sataprosenttisesti raakaa ja 
sataprosenttisesti elävää.

Vihreä voittaja
2 kourallista pinaattia
2 sellerin vartta
1 sitruuna
1/3 ananasta
2 omenaa
maun mukaan inkivääriä

Pakkaa mehulingon syöttökuiluun pinaat-
ti, selleri, inkivääri ja hedelmät, viimeise-
nä ananas.

irma tolonen
Lisätietoja
www.vihermehut.fi
www.babyjoy.fi

Kirja on myynnissä myös yhdistyksen toi-
mistossa. Tilaa joko puhelimitse 050 501 
0505 tai sähköppostitse ery@elavaravinto.fi.

Uusi kirja

Vihermehu 
luonnollinen energia-
juoma

Neljättä kertaa järjestettävä Smoothie-
SM-kisa tuo yhteen Suomen par-

haat pirtelöntekijät. Kilpailussa haetaan 
maan parasta reseptiä, jolla voi päästä 
semi-finaaliin.

Voit osallistua kilpailuun lähettämällä re-
septisi smoothie-sm.fi-sivujen kautta 21. lo-
kakuuta saakka. Tuomaristo valitsee kai-
kista lähetetyistä resepteistä yhdeksän suo-
sikkiaan, jotka finalistit pääsevät tekemään 
yleisön edessä tuomariston maistettavaksi.

Semi-finaali ja finaali käydään lauan-
taina 7. marraskuuta kello 12–17 Turussa 
Kauppakeskus Skanssissa. Mikäli olet yksi 
kolmesta, jonka resepti valitaan Suomen 
parhaiksi, ennen kuin saat viedä palkin-
topystisi, joudut vielä tehtailemaan miltei 
lennosta reseptin. Se tulisi rakentaa yhteis-
työkumppaniemme lahjoittamista raaka-
aineista, kahdesta itse valitusta ainesosasta 
sekä vielä tässä vaiheessa salaisesta, vasta 
paikan päällä ilmoitettavasta ainesosasta.

Pääpalkintona kilpailussa on tehosekoit-
timien Rolls-Royceksikin kutsuttu, Vitamix 
TNC-5200, ainutlaatuisena kullanvärisenä.

Vauhdikasta ja jännittävää kilpailupäivää 
täydentävät Suomen parhaista terveysval-
mentajista koostuvan tuomariston luennot 
sekä yhteistyökumppanien tuote-esittelyt. 
Tuomariston puheenjohtajana toimii jäl-
leen Suomen yksi suosituimmista terveys-
kouluttajista Jaakko Halmetoja.

Haasta itsesi tai kaverisi kisaan ja surrut-
tele loppuelämäsi maailman parhaalla blen-
derillä!

Christoffer Westerlund

Löytyykö sinun pöytälaatikosta 
Suomen parhaan pirtelön resepti? 
Haluatko jatkossa tehdä pirtelösi 
kultaisella Vitamixilla?

Haussa
Suomen paras pirtelö
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Lahdessa jo vuosia toiminut viherpiiri 
kokoontui elokuussa luomukahvila Os-

kariin Lahden Hämeenkadulle. ERY:n pu-
heenjohtaja Ari Vihertuuli kertoi vehnän-
orasmehun ja vihermehun terveysvaiku-
tuksista. Tilaisuuteen etukäteen myydyt li-
put loppuivat puolessatoista päivässä, joten 
viesti oli selvä: näitä tilaisuuksia on järjes-
tettävä useammin ja isommissa tiloissa.

Tilaisuudessa tarjottu Lahden ensimmäi-
sen raakaravintolan raakaruokalautanen ja 
kahvilan omat raakakakut olivat hyvä mai-
nos elävälle ravinnolle – voiko terveellinen 
ruoka olla näin hyvää. Vihermehustakin oli 
loihdittu hyvän makuista ensikertalaiselle, 
joten epäilijätkään eivät pelästyneet sitä.

Uutta teoreettista tietoa saatiin taas 
enemmän kuin kukaan pystyi sulattamaan. 
Se saattoi sekoittaa etsivien mielet, kun he 
vertasivat sitä heille muualta syötettyyn 
maitoa-leipää-lihaa täytyy syödä-tietoon. 

Itseään kuuntelevat vihermehunjuojat 
olivat kuitenkin kokeneet, että jos aamulla 
nautti vihermehun ja kuunteli sisäistä ään-
tään, saikin huomata, että aamiaista ei ehkä 
tarvinnutkaan – tai se oli muuttunut ke- 
vyemmäksi. Ne, jotka uskoivat jokaisen si-
sällä olevaa sisäistä ääntä, olivat muuttaneet 
ruokailutapojaan totaalisesti erilaisiksi. He 

olivat huomanneet, että lounastaminen sai 
kehon väsyneeksi ja raukeaksi. Valppaus ja 
havaintokyky himmenivät. Ruumis oli ra-
vittu, mutta mieli kulki sumussa. Viherme-
hulla valpastettu mieli ei sitä halunnut. 

Kaikilla vihermehu oli vähentänyt ruo-
kailuja ja keventänyt niitä. Yöunet olivat ly-
hentyneet ja masennukset vähentyneet. Pa-
rantuneiden sairauksien ja vaivojen lista 
puolestaan piteni.

Risto ahlberg

zEn ja viHERMEHUn jUonti

Sisäisesti me tiedämme, miten 
meidän tulee syödä. Ulkoisesti 
me kyselemme loputtomas-
ti asiantuntijoilta ravinto- ja 
ruokailuohjeita, kuinka usein ja 
mitä meidän pitäisi syödä. Oh-
jeita löytyy jokaiselle nälälle.
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Elokuun Ravintolapäivänä Raaka baari 
villiintyi teemalla Raaka Baari goes 

Wild. Tarjolla oli mm. kesäkurpitsapas-
taa, joka jakoi mielipiteitä tulisuudestaan, 
keittoa, vihermehua ja raakakakkuja sekä 
ERY:n uuden toimistoharjoittelijan teke-
mää banaani-mansikkajäätelöä.

Herkut valmistuivat mm. Ruohonjuu-
ren ja Green MJK:n sponsoroimista tuot-
teista ja itsekerätyistä marjoista. Ravintola-
päivän tapahtumassa kävi mukavasti ihmi-
siä eri kansallisuuksista nauttimassa Raaka 
baarin antimista. 

Seuraavilla sivuilla on Raaka baarin re-
septejä, sekä omia että muilta lainattuja.

Raaka baari went wild
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Reseptit

Punajuuri-tomaattikeitto 
¼ pienestä punajuuresta
n. 5 cm pala kurkkua
3 pientä tomaattia
1 valkosipulin kynsi
1 varsisellerin varsi lehtineen
¼ paprikaa
1 sitruunan mehu
(1 mintun varsi lehtineen - ei pakollinen)
nippu tuoretta persiljaa
reilu 1 rkl herneproteiinijauhetta
½ tl suolaa
½ tl cayennepippuria (ei pakollinen, mut-
ta antaa potkua)
n. 0,5 dl suodatettua vettä

Pilko ainekset tehosekoittimeen. Pilko 
valkosipuli erityisen pieniksi paloiksi, 
tai purista se blenderiin valkosipulipu-
ristimella. Sekoita ainekset tasaiseksi 
seokseksi.
   Jos lopputulos näyttää puuroiselta, 
lorauta joukkoon suodatettua vettä. 
Lopputulos on kiinni ainesosien koosta 
ja erityisesti sitruunan mehukkuudesta. 
Luomusitruunat ovat usein pieniä ja 
silloin on hyvä lisätä joukkoon puoli desiä 
suodatettua vettä.

Sirpa Rehn
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Kesäkurpitsarulla (2 annosta)
1 iso kesäkurpitsa
suolaa 
oliiviöljyä

Huuhtele kesäkurpitsa ja höylää juus-
tohöylällä tai mandoliinilla hyvin ohuita, 
pitkiä levyjä. Levitä viipaleet työpöydälle 
ja ripottele niiden päälle suolaa. Anna 
viipaleiden hikoilla täytteen ja kastikkeen 
teon ajan.
   Kuivaa kesäkurpitsat talouspaperilla 
ja penslaa pinnat oliiviöljyllä. Levitä 
viipaleille pähkinätäytettä ja kääri rullalle. 
Laita rullien päälle koristeeksi pastakas-
tiketta ja cashewmuruseosta.
Täyte
2 dl liotettuja cashewpähkinöitä 
1 tl hiivahiutaleita 
ripaus suolaa 
½ dl liotettuja pinjansiemeniä
½ valkosipulinkynttä 
1 tl sitruunanmehua noin 
2 rkl vettä

Liota täytteen pähkinöitä yön yli.
Nosta valutetut pähkinät tehosekoit-
timeen tai monitoimikoneeseen sekä 
hiivahiutaleet ja ripaus suolaa. Aja 
karkeaksi muruseokseksi. Ota muutama 
lusikallinen pähkinämuruseosta syrjään 
rullien koristelua varten.
   Lisää loppuseoksen joukkoon valutetut 
pinjansiemenet, raastettu valkosipuli ja 
sitruunamehu. Aja tahnaksi. Lisää lopuksi 
joukkoon hieman kylmää vettä, että seos 
muuttuu kermamaisen pehmeäksi. Kaavi 
seos toiseen kulhoon.
 Pastakastike
2 kypsää tomaattia 
1 dl aurinkokuivattuja tomaatteja 
½ valkosipulinkynttä 
4 rkl hienonnettuja yrttejä 
1 rkl oliiviöljyä 
2 tl balsamiviinietikkaa 
1 tl kuivattua oreganoa 
suolaa maun mukaan

Halkaise tomaatit ja poista kannat. 
Laita tomaatit monitoimikoneeseen 
tai tehosekoittimeen. Lisää joukkoon 
loput pastakastikkeen ainekset. Soseuta 
tasaiseksi.

Katri Schröder Anna-lehti 41/2015
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Reseptit

Pellavansiemen-tomaattibasilika-
kräkkerit
1 kuppi pellavansiemeniä (liota 2 1/2 
kupillisessa vettä)
1/4 kuppia chiansiemeniä (liota 1 1/4 
kupillisessa vettä)
0,5 kuppia manteleita (liota pellavansie-
menten kanssa)
1,5 kuppia cashew-pähkinöitä
1,5 kuppia salaattisiemensekoitusta (jos-
sa kurpitsan ja auringonkukan siemeniä, 
esim. Sallinen) 
1 iso paprika (tai 2 keskikokoista) 
1 punainen sipuli (pieni)
2-3 valkosipulin kynttä
1 ison sitruunan mehu
4-5 tl hiivahiutaleita
1 tl omenaviinietikkaa
1 tl suolaa
1 tl cayennepippuria *)
1 nippu vihreitä kasviksia, esim. persiljaa, 
rucolaa, minttua
10-15 basilikan varren lehdet
1 kupillinen pieniksi pilkottuja tomaatteja
3 kevätsipulia versoineen pieniksi pilkot-
tuina
7-10 merilevälevyä
*) cayennepippuri on valinnainen. Voit 
jättää sen halutessasi pois, jos olet aller-
ginen tai et pidä tulisista ruuista.

Laita pellavan- ja chian siemenet turpoa-
maan erillisiin astioihin. (Voit aloittaa 
siementen turvottamisen myös edel-
lisenä päivänä niin halutessasi.) Poista 
paprikoista siemenet, pilko ne paloiksi ja 
laita tehosekoittimeen. Pilko valkosipulit 
pieniksi paloiksi ja lisää tehosekoitti-
meen. Paloittele 1 kevätsipuli paloiksi ja 
lisää tehosekoittimeen. Lisää cashew-
pähkinät ja mantelit, sitruunan mehu, 
omenaviinietikka, hiivahiutaleet, cayen-
nepippuri *) ja suola tehosekoittimeen. 
Sekoita kunnes seos on niin tasaista kuin 
haluat.
   Ota kulho. Paloittele jäljellä olevat 
kevätsipulit versoineen ja laita kulhoon. 

Pilko vihreät ainekset haluamasi kokoisik-
si paloiksi. Niistä saat mukavia väriläiskiä 
kräkkereihisi. Lisää ne kulhoon. Sekoita 
pilkotut kevätsipulit ja vihreät ainekset, 
auringonkukka-kurpitsasiemenseos (nk. 
salaattisiemenseos), pellavansiemen-
chiansiemenseos ja juuri tehosekoite-
tut ainekset kulhossa keskenään. Lisää 
tomaattipalat viimeiseksi.
   Jos teet kräkkereitä yksin, laita tyhjät 
merilevälevyt ensin kuivurin tasolevyille 
ja levitä tämän jälkeen täytteet niiden 
päälle. Merilevälevyt kostuvat täytteen 
levittämisen jälkeen, eikä siirtäminen 
pöydältä kuivurin tasolevyille enää onnis-
tu, ellei sinulla ole apuvoimia.
   Levitä täytteet merilevälevyille ja laita 
levyt kuivurin tasolevyille kuivumaan 
10–12 tunniksi. 

alkuperäinen ohje instructables.com/
id/Raw-Flax-Crackers-tomato-Basil/

?allStEPS

Kräkkerilevite
1 kuppi pellavansiemeniä (liota 2 1/2 
kupillisessa vettä)
1/4 kuppia chiansiemeniä (liota 1 1/4 
kupillisessa vettä)
1,5 kuppia manteleita (liota pellavansie-
menten kanssa)
1,5 kuppia pinjansiemeniä
1 iso paprika (tai 2 keskikokoista)
1 punasipuli (pieni)
2-3 valkosipulin kynttä
1 ison sitruunan mehu
4-5 tl hiivahiutaleita
1 tl omenaviinietikkaa
1-2 tl suolaa
1 tl cayennepippuria

Laita ensimmäisenä pellavan- ja chian-
siemenet likoamaan. Lisää joukkoon 
mantelit.
   Laita muut ainekset tehosekoittimeen 
ja lisää viimeisenä lionneet ainekset. 
Sekoita tasaiseksi ja nauti kräkkereiden 
päällä.

Sirpa Rehn
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Reseptit

Mustikkapallerot
2 dl tuoreita mustikoita
1 dl kuivattua mustikkajauhetta
1 rkl maca-jauhetta
4 dl liotettuja saksanpähkinöitä
ripaus vaniljaa
2 dl mantelijauhetta
vajaa 1 dl vesihauteessa sulatettua kaa-
kaovoita
3 dl kivettömiä taateleita

Määrät ovat suuntaa antavia. Sekoita 
kaikki ainekset jollain soveltuvalla lait-
teella kuten sauvasekoittimella tasaiseksi 
massaksi. Massan pitää olla sopivan 
kiinteää palleroiden pyörittelyyn.
   Ainesten määrää voi vaihdella sen mu-
kaan, kuinka voimakkaasti mustikkaisen 
maun palleroihin haluaa. Mikäli massa 
tuntuu liian löysältä, lisää mantelijauhet-
ta.
   Pyörittele massasta palloja. Halutessasi 
voit vielä pyöritellä pallerot kuivatussa 
mustikkajauheessa.
Kokeile pyöritellä pallerot muissa kuiva-
tuista marjoista valmistetuissa jauheissa, 
jolloin niiden pinnasta tulee erivärinen. 
Esimerkiksi puolukkajauheesta saa muka-
van punertavan pinnan.

Heli Katajisto

Coleslaw
1 kaali (luomu)
2 sipulia varsineen
(2 luomuporkkanaa raasteena)

Leikkaa kaali ja sipuli hyvin ohuiksi 
suikaleiksi, (raasta porkkana karkeaksi 
raasteeksi). Sekoita ainekset kulhossa.

Coleslaw-salaatin majo-kastike
2 dl cashewpähkinöitä
1 valkosipulin kynsi
0,5 dl sitruunan mehua
2-3 rkl hunajaa
0,5 dl omanaviinietikkaa
0,5 tl ruususuolaa
1 tl mustapippuria
0,5 dl öljyä (luomu)

Liota pähkinät yön yli. Aja blenderissä 
kermaiseksi massaksi kaikki muut kastik-
keen ainekset paitsi öljy. Lopuksi kaada 
öljy ohuena nauhana massan joukkoon.
   Sekoita valmis majo-kastike kaalin, 
sipulin (ja porkkanan) joukkoon. Laita es-
imerkiksi lautanen kulhoon kaalisalaatin 
päälle painoksi ja anna makujen tasaan-
tua muutama tunti tai yön yli. Koristele 
salaatti esimerkiksi vuohenputkilla, nok-
kosilla tms. ja sitten herkuttelemaan. 

Ulla-Maija Arminen
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Reseptit

Kesä-smoothie
2 dl mansikoita
1 dl mustaviinimarjoja
puolikas vesimeloni
5 banaania
pala inkivääriä
puolikas sitruuna
koristeeksi esim. sitruunamelissan lehtiä

Poista mansikoiden kannat ja perkaa 
mustaviinimarjat. Koverra vesimelonista 
palasia. Kuori ja pilko banaanit. Kuori 
pieni pala inkiväärinjuurta. Purista puo-
likkaan sitruunan mehu.

Sekoita kaikki ainekset blenderissä. 
Koristele valmis smoothie esimerkiksi 
sitruunamelissan lehdillä.

Heli Katajisto

Suklaa-punaherukkakakku 
Pohja
100 g saksanpähkinöitä (liotetaan 8 h)
250 g kuivattuja taateleita (liotetaan 8 h)
100 g kookoshiutaleita

Täyte 1
300 g cashewpähkinöitä (liotetaan 8 h)
240 g kookosöljyä (muutetaan nestemäi-
seksi teräsastiassa kuumavesihauteessa)
80 g  agavenektaria
200 g punaherukoita

Täyte 2
300 g cashewpähkinöitä (liotetaan 8 h)
240 g kookosöljyä (muutetaan nestemäi-
seksi teräsastiassa kuumavesihauteessa)teräsastiassa kuumavesihauteessa))
80 g (0,8 dl) agavenektaria
240 g tuorepuristettua appelsiinimehua
60 g raakakaakaojauhetta

Pohjan valmistus 
Liota taatelit ja saksanpähkinät 8 tunnin 
ajan. Huuhtele pähkinät huolellisesti 
liotuksen jälkeen. Laita saksanpähkinät ja 
taatelit tehosekoittimeen ja lisää tarvit-

taessa taatelin liotusvettä. Kaada seos 
erilliseen astiaan ja lisää kookoshiutaleet 
joukkoon. Painele massa irtopohjavuoan 
(Ø 23 cm) pohjalle.

Täytteiden valmistus
Täyte 1
Liota cashewpähkinät noin 8 tunnin ajan. 
Huuhtele pähkinät huolellisesti liotuksen 
jälkeen. Laita pähkinät tehosekoittimeen 
(Vitamix tai vastaava) yhdessä agavenek-
tarin ja punaherukoiden kanssa, teho-
sekoita tehosekoittimen survinsauvaa 
käyttäen. Laita nestemäinen kookosöljy 
tehosekoittimeen ja tehosekoita lisää 
survinsauvaa käyttäen. Kaada massa 
lasikannuun ja puhdista tehosekoittimen 
kannu. Tee toinen täyte 2. 

Täyte 2
Liota cashewpähkinät noin 8 tunnin ajan. 
Huuhtele pähkinät huolellisesti liotuksen 
jälkeen. Laita pähkinät tehosekoittimeen 
(Vitamix tai vastaava) agavenektarin, ap-
pelsiinimehun ja kaakaojauheen kanssa, 
tehosekoita tehosekoittimen survinsau-
vaa käyttäen. Laita nestemäinen kookos-
öljy tehosekoittimeen ja tehosekoita lisää 
survinsauvaa käyttäen.
   Kaada täyte 1 ja täyte 2 vuorotellen ku-
vioita tehden pohjan päälle. Laita kakku 
pakkaseen 5-6 tunniksi tai yön yli. Ota 
kakku pakastimesta noin 30 minuuttia 
ennen tarjoilua. Kakusta tulee 16 palaa. 

ari vihertuuli
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Yhdistys tiedottaa
Uusi toimistoharjoittelija
Tsekkiläinen Alžběta Nečadová eli Bjetka 
aloitti ERY:n toimistossa toimistoharjoit-
telijana syyskuun alusta. Bjetka on ERY:ssä 
auttamassa juoksevissa toimistoasioissa ja 
ERY:n järjestämissä tapahtumissa kahdesta 
kuuteen kuukautta. 26-vuotias Bjetka tuli 
Suomeen miehensä työn vuoksi. Pariskun-
nalla on 4-vuotias tytär. 

Vaikka Bjetka on ollut Suomessa vasta 
puolitoista vuotta, hän puhuu jo varsin hy-
vin suomen kieltä. Kotimaassa hän on opis-
kellut fysiikkaa. Bjetka myös pitää Suo-
mesta ja haluaa elää puhtaammassa kau-
pungissa kuin ennen. 

Uusi yhdyshenkilö iisalmessa 
ylä-Savossa
Virpi Virolainen on ERY:n uusi yhdyshen-
kilö Iisalmessa ja koko Ylä-Savossa (ks. yh-
teystiedot lehden yhdyshenkilöluettelosta). 
Virpi on myös aktiivinen elävän ravinnon 
kouluttaja, joka pitää elävän ravinnon kurs-
seja pyynnöstä Ylä-Savossa, Kuopiossa ja 
Kajaanissa. 

Kurssit Virpi räätälöi osallistujien tarpei-
den mukaan, esimerkiksi: elävän ravinnon 
aloittajakurssi, elävä ravinto ja villiyrtit, elä-
vän raakaravinnon jälkiruokakurssi, krak-
kereita, pikkuleipiä ja herkkuja kuivurilla.

Kevätpuolella 2016 Virpi pitää kansalais-
opistokursseja ainakin Kiuruvedellä ja Vie-
remällä. Jos et pääse kursseille, voit myös 
mennä käymään Virpin kotona tutustu-
massa elävään ravintoon, tai pyytää opas-
tusta/kurssia omaan kotiisi.

versopiiri jatkaa toimintaansa
ERY:n toimiston versopiiri Helsingissä ot-
taa uusia jäseniä. Versopiirissä voit tilata 
vehnänorasta ja auringonkukan-, herneen- 
ja lupiininversoja kaupan hintoja edulli-
semmin. Tilaus tehdään aina kahdeksi vii-
koksi kerrallaan. Kysy tarkempia tietoja 
ERY:n toimistosta ery@elavaravinto.fi. 

tervehdys rahastonhoitajalta
On mahdollista, että yhdistyksen rahava-
rat eivät riitä paperisen jäsenlehden tekemi-
seen loppuvuonna. Vaihtoehtona silloin on 
sähköisen jäsenlehden toimittaminen jäse-
nille. Ilmoita toimistolle sähköpostiosoit-
teesi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Huonon-
tunut taloustilanne johtuu pääasiassa siitä, 
että merkittävä osa jäsenistä ei ole maksa-
nut jäsenmaksua.

Uusi jäsenetu: alennusta     
Happy Ph oy:n nettikaupasta
Happy Ph Oy antaa ERY:n jäsenille 5 pro-
sentin alennuksen verkkokaupassaan koo-
dilla ELAVA. Alennusta saa myös tarjous-
tuotteista, paitsi seuraavista tuoteryhmistä: 
Elävän ja kuivan veren analyysit, Ennak-
komyynti, Ilmaiset pH-tasapainoluennot, 
Poistomyynti ja pH-päivälliset.

varaa aikaa vuosikokoukselle
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 14. hel-
mikuuta 2016 kello 14. Vuosikokouskutsu 
esityslistoineen saatetaan tiedoksi seuraa-
vassa lehdessä. Jos haluat esittää asioita vuo-
sikokoukselle, ota yhteyttä ERY:n toimistoon 
hyvissä ajoin ennen lehden ilmestymistä.

Hallituksen kokoonpano pieneni
Marleena Kantola ja Sirpa Rehn ovat eron-
neet hallituksesta henkilökohtaisista syistä.

Uusi raakaravintopaikka avattu 
turussa
Ravintola Pure Foodin toimii Turussa 
kauppatorin tuntumassa osoitteessa Eeri-
kinkatu 7bA. Ravintolan erikoisosaamista 
ovat ravinnerikkaat raakakakut, raakasuk-
laat ja superfood-pirtelöt. Myymälästä voi 
poiketa hakemassa kotiin myös pähkinöitä 
ja superfoodeja. 

Arkisin Pure Foodin tarjoaa salaattilou-
nasta noutopöydästä klo 10–15. Muina ai-
koina salaatit tehdään tilauksesta. Pure 
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Foodin on auki ma–pe 10–19, la 10–17 ja su 
13–17.  

Varmista sunnuntain aukiolo etukäteen, 
sillä silloin ravintolassa saattaa olla menossa 
raakakakkukurssi. Soita p. 040 1411165 tai 
kysy sähköpostilla: posti@purefoodin.fi.

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 vaikka koko vuodeksi. 

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. 

Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia

tapahtumatorstait
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 26.11. klo 18.30–20.00 Afrodiset kasvit

Rakkauskasvit vaikuttavat mielen lisäksi 
elintoimintoihin. Vetäjänä Ari Vihertuuli. 

Raakaillallisten muuttuneet ajat: 
3.10 ja 28.11.
Raakaillallisesta 3.10.2015 tehdään Face-
bookiin tapahtumakutsu, jossa on tarkem-
mat tiedot. Sitovat ilmoittautumiset ERY:n 
toimistolle ery@elavaravinto.fi (minimi 6 
henkilöä ja maksimi 12 henkilöä) syyskuun 
20. päivään mennessä. Illallisen hinta on 
maksettava 25.9.2015 mennessä ERY:n ti-
lille (tilinumero lehden takakannessa). Illal-
lisen hinta on 35 €/henkilö.

Vastaavanlainen Facebook-tapahtuma-
kutsu tehdään marraskuun raakaillallisesta, 
joka on 28.11.2015 klo 17.30–20.30.

Messutalkoot syyskuussa
I love me -messujen leivonta-/briiffaustal-
koot ovat torstaina 24.9. klo 18.00–20.00 
ja lauantaina 26.9. klo 10.30–12.30 
ERY:ssä. Valmistamme yhdessä siemen-
kräkkereitä ja raakakeksejä myyntiin mes-
suja varten. Käymme messuasioita läpi tal-
koolaisten kanssa. Tervetuloa mukaan sekä 
jo aiemmin talkoisiin ilmoittautuneet että 
uudet talkoolaiset!

i love me -messut lokakuussa
ERY osallistuu ensimmäistä kertaa I love me 
-messuille 16.–18.10.2015 Helsingin Mes-
sukeskuksessa. Messuilla esiintyvät ERY:n haas-
tatteluissa pe 16.10. Tara Lange, la 17.10. 
Satu Silvo ja su 18.10. Helena Hietanen ja 
Anja Jackobson.

jouluruokakurssi joulukuussa
Jouluruokakurssi järjestetään jäsenten toi-
veiden mukaisesti. Kurssi on lauantaina 
12.12. klo 12.00–16.00. 

Sitovat ilmoittautumiset 20.11. mennessä 
ERY:n toimistoon ery@elavaravinto.fi. Kurs-
simaksu (35 €) on maksettava 1.12. men-
nessä ERY:n tilille (tilinumero lehden taka-
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Tapahtumia & Koulutusta

irma tolosen kurssit Helsingin 
työväenopistossa syksyllä 2015
Tutustu elävään raakaravintoon 14.9.–5.10.

Neljänä maanantai-iltana klo 17–20.45. 
Kurssilla perehdytään elävän raakaravinnon 
perusteisiin ja ruoanvalmistukseen.  
Vegaanit juustot 26.–27.9. klo 11.00–14.45

Vegaanin juustot valmistuvat ryhmätöinä 
seuraavaan päivään. Kuumentamattomat 
ateriat koostetaan syksyn sadosta ja yrteistä.
Syksyn satoa ja yrttejä elävän ravinnon 
tapaan 19.10. klo 17.00–20.45

Illan ateriat koostuvat vihreistä lehdistä, 
vihanneksista, juureksista, yrteistä, sieme-
nistä ja pähkinöistä.
Kakkuja ja namuja raakaravinnon keinoin 
26.10. klo 17.00–20.45

Teemme ryhmätyönä makeita kakkuja ja 
namuja marjoista, hedelmistä, pähkinöistä 
ja siemenistä elävän raakaravinnon tapaan 
tehosekoitinta ja monitoimikonetta käyt-
täen ilman uunia. Emme lämmitä herk-
kuja, jotta ruoka-aineissa olevat luonnolli-
set entsyymit säilyisivät elävinä.
Hapankaali - ihastuttava terveysruoka 
2.11.2 klo 17.00–20.45

Tule tekemään oma hapankaalisi. Ha-
pankaalin valmistuksessa käytämme luon-
nonmukaisesti viljeltyä kaalia, juureksia, 
yrttejä, valkosipulia yms. Ota mukaan oma 
lasipurkki (1,5 – 2 l), jossa on tiivis kansi 
ja nyrkkisi mahtuu purkin sisään. Ilta sisäl-
tää erilaisten valmiiden hapankaalien mais-
tamista. Teemme ateriaksi lämpimän kas-
visruoan.

Raakasuklaa 9.11. klo 17.00–20.45 
Teemme vegaanisia herkkuja raakasuk-

laasta. Suklaasydämet, suklaapatukat ja 
suklaatortut syntyvät myös erilaisista vil-
joista, hedelmistä, siemenistä ja pähkinöistä

Elävän ravinnon kouluttaja Irma Tolo-
sen kursseille ilmoittautuminen Helsin-
gin Työväenopistoon www.ilmonet.fi. Kurs-
sit täyttyvät usein jo ensimmäisenä ilmoit-
tautumispäivänä. Kurssille voi silti päästä 
myös jonotuksen kautta.

Mea Salon kursseja (ilmoittau-
tumiset suoraan opistoihin)
Makeita herkkuja raakaravinnosta, Isoky-
rön kansalaisopisto (Vaasan työväenopisto) 
25.–26.9.
Raakanameja karkeista kakkuun, Järvilake-
uden kansalaisopisto, Kauhava 3.10.
Makeita herkkuja raakaravinnosta, Vaasan 
työväenopisto, 9.–10.10.
Herkkuja karkeista kakkuun raakaravin-
nosta, Kokkolan kansalaisopisto 23.10.
Virkeyttä ja energiaa raakaravinnosta, 
Kokkolan kansalaisopisto 24.10.
Makeita herkkuja raakaravinnosta, Vaasan 
työväenopisto, 9.10.–10.10.
Nameja raakaravinnosta, Seinäjoen kansa-
laisopisto 7.11.
Nameja raakaravinnosta, Kauhajoen evan-
kelinen opisto 14.11.
Raakaravintokurssi netissä 22.9.–5.11., li-
sätiedot Hellatonkokki/blogspot.com 
sekä Facebook. Tulossa nettiin myös raa-
karavinnon jatkokurssi, seuraa blogia ja 
Facebookia!

kannessa). Viite: oma nimi + jouluruoka-
kurssi. 

Kurssilla opetellaan valmistamaan elä-
vän ja raakaravinnon joulupöydän suolaisia 
ja makeita herkkuja. Lopuksi syömme her-
kut yhdessä.

anita vesamon raakaravinto-
kursseja turussa

20.9 Raakaravintoa italialaisittain
4.10 Raakaravintoa helposti
Kysy lisätietoa osoitteesta anitavesamo@
gmail.com.
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ERy Myy:
KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa meinin-
kiä – Herkutellaan elävällä raakaravinnolla, 
jäsenille 15 €, muille 17 € (kierrekantinen, 
114 sivua) 

UUTUUS!
Tara Lange: Vihermehu – luonnollinen 
energiajuoma, jäsenille 20 €, muille 22 € 
(nidottu, 136 sivua)

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

Raija Kivimetsä, Jouko Kivimetsä: Hulluna 
hortaan. Hyvinvointia ja herkkuja villivi-
hanneksista, jäsenille 28 €, muille 30 € (si-
dottu, 176 sivua)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAMINOITUJA TIETOTAULUJA
Food Combining, jäsenille 9 €, muille 11 € 
(Raw Vegen Series, Hippocrates Health In-
stitute, permacharts)

DVD-levyjä 
Kooste Brian Clementin Helsingissä 
21.6.2011 pitämistä luennoista: Creating 
disease-free future, Raw food and cancer, 
vain jäsenille 10 €
Interview with Sergei Boutenko 15 €
Valya Boutenko: Overcoming the Food 
Imprint 10 €

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

Postitoimituksina hintoihin lisätään postikulut.   
Yhden kirjan tai DVD:n postikulut 5,9 euroa. 
Useamman kirjan postikulut paketin painosta 
riippuen.
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YHDISTYKSEN 
YHDYSHENKILÖITÄ 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
 Happy Ph Oy 5 % nettikaupan 
tuotteista koodilla ELAVA
 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 paikkakuntasi liikkeitä, joista toi-
voisit jäsenetua ery@elavaravinto.fi.
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Forssa:
Helkky Ruisvaara
Rinnekatu 10
30100 FORSSA
p. (03) 422 4840

Iisalmi/Ylä-Savo:
Virpi Virolainen
Kihmulankatu 41
74130 IISALMI
p. 040 831 7733
virpi@elonmerkki.net

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
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Verkkosivut: www.elavaravinto.fi, 
Facebook
Pankkitili: FI�0 ���0 0��0 0��� ��, 
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

Toimisto��i��st�s��i��st�s
torstaisin klo 14-18.

Muusta käyntiajasta voi sopia soit-
tamalla numeroon 050 501 0505 
tai sähköpostitse er�@ela�ara�into.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, kirsileino�@gmail.com
Heli katajisto, varasihteeri, tapahtumat, tiedotus
Vantaa, helikatajisto@gmail.com
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




