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Elävä raakaravinto ry on perustettu 
vuonna 1983.

Yhdistys on uskonnollisesti, poliitti-
sesti ja taloudellisesti sitoutumaton ja 
yleishyödyllinen. 

Yhdistyksen tarkoituksena on le-
vittää tietoa elävästä raakaravinnos-
ta sekä olla yhdyssiteenä ja tukena   
asian harrastajille. 

Tarkoituksena on kannustaa ihmi-
siä omatoimisuuteen terveyden vaali-
misessa. Yhdistys pitää yhteyttä vas-
taaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Yhdistyksen toiminta
nJulkaisee neljä kertaa vuodes-

sa ilmestyvää jäsenlehteä
nJärjestää yleisötilaisuuksia ja 
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nJärjestää koulutusta ja antaa  

neuvontaa 
nMyy elävän raakaravinnon kir-

jallisuutta

Liittyminen jäseneksi:
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka 
tahansa asiasta kiinnostunut tai toi-
mintaa tukemaan halukas henkilö tai 
yhteisö. 

Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa 
ja yhteisöjäsenmaksu 75 euroa vuo-
dessa. Opiskelijat, eläkeläiset sekä 
peruspäivärahalla olevat työttömät 
saavat 40 prosentin alennuksen jä-
senmaksusta.

Yhdistyksen jäsenenä saat jäsen-
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Katse menneeseen 
ja tulevaan

Sirpa Rehn

Puheen-
johtajalta

Rakkaat lukijat ,

”

Kun luette tervehdystäni, uusi ihana vuo-
si 2018 on jo alkanut. Tämä hetki on ny-
kyhetki. Elä tässä hetkessä, sanovat viisaam-
mat. Älä siirrä niitä asioita huomiselle, jot-
ka voit tehdä tänään, Carpe Diem. 

Vuoden vaihteessa sitä usein katsoo myös 
taaksepäin. Eräs ihana ystäväni sanoi ker-
ran, että on katsottava taaksepäin, jotta voi 
suunnata eteenpäin. Tottahan se on. Men-
neestä on hyvä oppia, että historia ei tois-
taisi itseään. Toisaalta on hyvä päästää irti 
menneestä. Älä katso taaksesi, suuntaa it-
sesi eteenpäin.

Yhdistyksellä on vauhdikas vuosi takana. 
Vuoteen 2017 mahtui useita Raaka baa-
reja ja niitä edeltäneitä talkooiltoja, erilai-
sia luentoja ja elokuvailtoja. Versopiirikin 
pyöri vahvemmin kuin edellisenä vuonna.

Tiesitkö, että versopiirin kautta voit ti-
lata itsellesi tuoreita, käyttövalmiita ver-
soja? Tämä edellyttää noutoa toimistol-
tamme. Jos kaipaat paikkakunnallesi verso-
piiriä, ota yhdistyksen toimistoon yhteyttä, 
niin alamme suunnitella asiaa yhteisvoi-
min. Sitä vartenhan yhdistys myös on ole-
massa, että haluamme toimia elävää raaka-
ravintoa tukevan toiminnan vertaistukena. 
Käytännön asioiden auttaminen on osa tätä 
vertaistukea.

Olemme perustaneet työryhmiä suunnit-
telemaan elävän raakaravinnon kouluttaja-
koulutusta, yhdistyksen osallistumista Lau-
tasella-messuille ja yhdistyksen 35-vuotis-
juhlan tapahtumaa. Nämä ovat mittasuh-
teiltaan isoja asiakokonaisuuksia, joita yh-
distys haluaa olla rakentamassa. Näiden 
avulla voimme lisätä tietoisuutta elävän raa-
karavinnon käytön hyödyistä sekä tavoittaa 
uusia ja teitä jo ennestään tuttuja ihmisiä. 

Kerroinko, että en ole ollut talvi-ihmi-
nen? En pidä kylmistä ilmoista ja jäätävästä 
tuulesta. Nyt olen huomannut, että talveen 
kuuluvat jouluvalot, tuikut ja kynttilät luo-
vat lämpöä ja hyvän olon tunnetta. Inki-
väärishotit taas auttavat tarkenemaan na-
pakassa viimassa ja tuiskussa. Yritetään op-
pia näkemään ikävissä asioissa niiden hyvät 
puolet. Kun nostamme hyvät puolet esille, 
ikävät puolet unohtuvat ja tuovat tilalle hy-
vän olon tunnetta. Annetaan siis talven 
tehdä luonnolle sitä, mitä sen kuuluu tehdä 
ja nautitaan talvesta.

Yhtä kaikki, ammennetaan kukin elä-
mästämme hyviä asioita, ollaan kiitollisia 
niistä kaikista ja näin säteilemme rakkautta, 
hyvän olon tunnetta ja hyviä energioita, 
jotka vetävät puoleensa hyviä asioita. An-
netaan rakkauden ja hyvän olon tunteen li-
sääntyä ja annetaan hyvän kiertää.

Suomi-neidon talvisen sylin huomasta 
toivotan teille kaikille, rakkaat lukijat, ter-
veyttä, hyvää oloa, välittämisen tunnetta, 
rakkautta ja hyvinvointia. Kun katson ulos 
ikkunasta, huomaan, että en ole yksin. Kuu 
ja tähdet ovat kanssani. Sydämeni sykkii 
teidän kanssanne tänä talvi-iltana. Haluan 
kiittää teitä siitä nöyrin sydämin. Voi tätä 
hyggeä ja hyvänolontunnetta!
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Elävän ravinnon vaikutuksista pu-
huttaessa korostetaan ruokavali-
on puhdistavaa vaikutusta, ja sii-
nä on keskeistä maksan toimin-

nan tukeminen vihreiden kasvien ja tuo-
reiden kasvismehujen avulla. Maksan ter-
veyttä edistävät myös elävän ravinnon laa-
dukkaat, kuumentamattomat rasvat, runsas 
kuitupitoisuus, fermentoidut ruoka-aineet, 
entsyymit, lukuisat luonnolliset antioksi-
dantit ja prosessoitujen elintarvikkeiden 
välttäminen.

Maksa hallitsee ratkaisevan tärkeitä ke-
hon toimintoja kuten sokeri-, rasva- ja pro-
teiiniaineenvaihduntaa, veren hyytymistä, 
ruoansulatusta, hormonitasapainoa sekä 
detoksifikaatiota, jonka kautta kehosta 
poistuvat niin aineenvaihdunnan kuona-
aineet kuin ympäristömyrkyt ja lääkeai-
neet. Nämä ovat niin keskeisiä toimintoja, 
että maksa hoitaa sitkeästi ja hiljaa tehtävi-
ään pahasti rasittuneenakin. Ylirasittunut 
maksa ei ilmoita itsestään kipuilulla, joten 
maksaongelmat saattavat kehittyä viatto-
masta rasvoittumisesta jopa kirroosiksi, jos 
ei osata kuunnella kehon viestejä.

Elämäntavat vaikuttavat       
maksaan
Nykypäivän elämäntapojen takia maksaon-
gelmat ovat yleisiä ja peräti neljäsosalla suo-
malaisista on rasvamaksa. Vain osalla sen 
aiheuttaa liiallinen alkoholinkäyttö, vaik-

Elävän ravinnon syöjille on 
tuttua maksan suuri merkitys 
terveydelle. Suuri yleisö tietää 
maksan merkityksestä 
vähemmän. 

TERVE MAKSA 

- avain hyvinvointiin

ka tämä oli ennen tavallisin syy maksan ras-
voittumiseen. Nyt syy löytyy yleensä vir-
heellisestä syömisestä, liikunnan puuttees-
ta ja ylipainosta, erityisesti vatsan seudulle 
kertyvästä rasvasta.

Rasvamaksaa esiintyy jo lapsillakin, ai-
heuttajana heilläkin ylipaino sekä ravinnon 
nopeat hiilihydraatit. Pussillinen karkkeja, 
puolen litran sokeroitu virvoitus- tai urhei-
lujuoma ja lasillinen täysmehua saattavat 
päivittäin nautittuina vähitellen rasvoittaa 
maksan. Noin 40 prosentilla suomalaisista 
on maksan rasvoittumiselle altistava geeni, 
mutta terveellisillä elämäntavoilla geeni ei 
koskaan ilmene, ja maksa pysyy terveenä.

Jokaisen ihmisen maksa on lujilla ny-
kyisessä myrkkyjen ja kemikaalien täyttä-
mässä maailmassa. Maksan läpi virtaa vuo-
rokaudessa 2000 litraa verta. Maksasolut 
poistavat verestä kehon aineenvaihdun-
nassa syntyvät jätteet, suolistosta tulevat 
mikrobit, jokaisessa kehossa syntyvät syö-
päsolut, kaikkialta maailmasta ilman, veden 
ja ruoan mukana virtaavat ympäristömyr-
kyt, kosmetiikasta ja pesuaineista imeyty-

Ravitsemusterapeutti Marja Ruuti puhui 
maksan hyvinvoinnista ERY:n tietotors-
taissa syyskuussa.
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neet kemikaalit, ruoan tuomat vieras- ja li-
säaineet, lääkeaineet, muovien pehmitinai-
neet jne. Tästä ei ylirasittunut maksa selviä, 
joten maksasta on pidettävä huolta.

Rasvamaksa uusi kansantauti
Rasvamaksa ei ole itsessään sairaus, mut-
ta se kertoo vakavasta häiriötilasta elimis-
tössä. Se altistaa monille sairauksille, koska 
rasvoittuminen haittaa maksan elintärkei-
tä toimintoja. Rasvoittuneessa maksassa in-
suliinihormonin vaikutus rasva- ja sokeriai-
neenvaihduntaan heikkenee. Siitä taas seu-
raa veren sokeri- ja rasvapitoisuuden koho-
aminen, joka johtaa painonnousuun ja hil-
jaiseen tulehdukseen, inflammaatioon. 

Ylipaino rasvoittaa maksaa entisestään ja 
lisää tulehdusta. Inflammaatio taas altistaa 
mm. sydän- ja verisuonitaudeille ja autoim-
muunisairauksille. Rasvamaksa saattaa itse-
kin tulehtua, sidekudoistua ja pahimmassa 
tapauksessa johtaa kirroosiin, jolloin mak-
san toiminta vähitellen lakkaa. 

Rasvamaksa kehittyy normaalipainoisel-
lekin, jos on runsaasti rasitteita kuten tu-
lehdusta, lääkkeitä, ympäristömyrkkyjä tai 
maksaa rasittava ruokavalio, esimerkiksi 
runsaasti sokeria ja rasvaa sisältävä. Suu-
rimmalla osalla metabolista oireyhtymää tai 
kakkostyypin diabetesta sairastavista on ras-
vamaksa, joka haittaa elintoimintoja, väsyt-
tää ja heikentää elämänlaatua monin tavoin. 

Rasvamaksaan ei toistaiseksi ole lääkettä 
(sellaista ollaan kehittämässä), mutta erit-
täin tehokas hoito on olemassa. Sopiva ruo-
kavalio ja tarvittaessa laihduttaminen tai al-
koholinkäytön lopettaminen vähentävät 
maksan rasvaa nopeasti. Nämä ovat paras 
”lääke” jatkossakin, sillä mikään kemialli-
nen lääke ei poista rasvamaksan aiheuttajia 
huonoa ruokavaliota tai liikuntaa, joten uu-
sia ongelmia ilmenee ennemmin tai myö-
hemmin kuten aina, kun hoidetaan elä-
mäntapasairauksia lääkeaineilla.

Myös kakkostyypin diabeetikon rasvoit-
tunut maksa toipuu tasapainoisen ruoan ja 
painonhallinnan avulla. Jo muutaman kilon 

painonpudotus auttaa merkittävästi, seu-
rauksena veren sokerin ja rasvojen alenemi-
nen ja tulehduksen väheneminen.

Mutta laihduttaminen runsashiilihydraat-
tisella dieetillä on kuin heittäisi bensaa tu-
leen, koska rasvamaksa tuottaa jo valmiiksi 
jatkuvasti sokeria ja rasvaa vereen. Maksa 
rasvoittuu vielä enemmän ja painonhallinta 
vaikeutuu entisestään. Laihduttamisen on 
kuitenkin oltava maltillista (enintään kg/
viikko), sillä nopea painonpudotus kerää 
rasvaa maksaan. Jojolaihdutus saattaa olla 
monen rasvamaksan taustalla.

Maksaa hoitava ruokavalio
Tärkeintä maksaa hoitavassa ruokavaliossa 
on välttää nopeasti imeytyviä hiilihydraat-
teja eli sokereita, valkojauhotuotteita ja pe-
runavalmisteita. Myös hedelmätäysmehu-
jen runsas käyttö on ongelmallinen maksan 
kannalta. Mutta glukoosi-fruktoosisiirapilla 
makeutetut mehut, virvoitusjuomat ja ma-
keiset ovat pahinta mitä voi maksalle tarjo-
ta. Näiden runsas nauttiminen sekä huono-
ja rasvoja ja valkojauhoja sisältävät pikaruo-
at ovat erityisesti lasten maksojen rasvoittu-
misen taustalla. 

Maksa kiittää, kun syömme marjoja 
monipuolisesti.

Tiina Lappalainen
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Terveellisellä tavalla vähähiilihydraattinen 
ruokavalio auttaa siis maksaa. Hiilihydraat-
teja tarvitaan, mutta ne on nautittava kas-
viksista, marjoista ja täysjyväviljasta.

Maksa ei pidä myöskään runsasrasvaisesta 
tai liikaa proteiineja sisältävästä ruoasta. 
Kaikki liika on pahasta. Ihmiselle vaikeinta 
on kohtuus, mutta juuri sitä maksa kaipaa 
selvitäkseen urakastaan aineenvaihdunnan 
tuhattaiturina. 

Laadukkaita rasvoja
Suomalainen mielellään paistaa ruokansa, 
mutta kuumentaminen ja varsinkin paista-
minen ja käristäminen heikentävät aina ras-
van laatua. Laadukkaat siemenet, pähkinät 
ja avokadot tarjoavat hyvää rasvaa maksan 
ja sapen aineenvaihduntaan, samoin tuo-
reet, tummassa lasipullossa olevat kylmäpu-
ristetut öljyt. Myös voi ja kookosöljy sopi-
vat, kunhan muistetaan kohtuus ja moni-
puolisuus kaikkien rasvojen käytössä.

Voimakkaassa kuumennuksessa synty-
vät ns. AGE- ja ALE-yhdisteet lisäävät tu-
lehdusta ja rasittavat maksaa. Elävän ravin-
non suuriin etuihin kuuluu rasvojen tuo-
reus. Maksan terveydelle on todettu hyväksi 
riittävä omega-3-rasvahappojen saanti (ni-
menomaan EPA ja DHA), joten sitä on jo-

kaisen tutkailtava omalla kohdallaan. Kas-
vikunnan omega-kolmoset riittävät, jos eli-
mistö muuntaa niitä riittävästi EPA:ksi ja 
DHA:ksi.

Kasvikunnan tuotteet
Suomalaisen ruokavalion yleinen ongel-
ma on kasvisten puute, ja siitä kärsii myös 
maksa. Lehtivihreä ja tuhannet kasvikun-
nan tuotteiden fytokemikaalit ovat maksal-
le ja koko keholle tärkeitä mm. tulehduksen 
ehkäisijöinä. Karoteenipitoinen porkkana-
mehu on klassinen maksanhoitoaine. Mar-
jojen maksa-arvoja alentavat vaikutukset on 
osoitettu tieteellisissä tutkimuksissa.

Kasvisten ja täysjyväviljan kuidut edistä-
vät suotuisan suolistobakteeriston kehitty-
mistä, ja siitä hyötyy maksakin. Suolisto-
bakteerit tuottavat kuiduista lyhytketjuisia 
rasvahappoja, jotka ravitsevat sekä suoliston 
seinämien että maksan soluja. Hedelmät on 
syytä nauttia hedelminä eikä mehuina. Kui-
vattuja hedelmiä on käytettävä kohtuudella, 
ettei sokerikuorma kasva liian suureksi (so-
kerin sietokyky on kuitenkin yksilöllistä).

Proteiinit
Liiallinen lihansyönti tuottaa elimistöön lii-
kaa proteiinista syntyviä aineenvaihdunta-
tuotteita, jotka rasittavat maksaa. Proteii-
ni on kuitenkin välttämätön (myös maksa-
solujen toiminnalle), joten kasvissyöjän ja 
erityisesti vegaanin on syytä tarkistaa ruo-
kansa proteiinipitoisuus. Ja myös energia-
pitoisuus, ettei vähäinen proteiini kulu 
energiaksi.  

Liian vähän proteiinia voi myös merkitä 
liian suurta hiilihydraattien osuutta ruoassa, 
jolloin insuliiniresistenssiin taipuvaisen var-
sinkin ylipainoisen henkilön verensokeri 
pysyttelee liian korkealla ja altistaa rasvan 
kertymiselle maksaan. 

Maksa hyötyy puhdistuksesta
Puhdistuskuurit eivät ole huuhaata. Ne aut-
tavat kuormittunutta maksaa selviämään. 
Suolisto ja maksa ovat tiiviissä yhteistyössä. 

Tiina Lappalainen
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Laita tilaukseen koodi ”Ery2018” ja saat 10% alennuksen! Tarjous ja koodi on voimassa 31.12.2018 asti!

Huippujuicerit Hurom ja Omega suoraan Suomesta SSJ:ltä!

Hurom on ollut pitkään juicereiden esikuvana ja edelleen he 

tekevät niistä parhaimmat. 

Myös Omegan juicerit ovat huippulaatua. Niillä puristat 

tehokkaasti viimeisimmänkin nestetipan irti puristettavasta 

materiaalista. 

Molemmat juicerit puristavat pienellä nopeudella parhaan 

tuloksen saavuttamiseksi ja ne molemmat käyvät myös 

vehnäoraan  puristamiseen.

SSJ:ltä parhaat 

Juicerit, blenderit ja kuivurit. 

Käy katsomassa !

WWW.SSJ.FI

PARHAAT JUICERIT, 
BLENDERIT JA KUIVAAJAT!

WWW.SSJ.FI
info@ssj-import.com 

Excalibur kuivaimet ovat tunnettuja ympäri maailman 

niiden laadusta ja luotettavuudesta ja nyt ne on 

saatavilla Suomessa. Excalibur on kuivain valinta raa-an 

ruoan ystäville, vaeltajille tai ihmisille jotka haluat 

säilyttää aromikkaat maut puutarhan tuotteissa ja 

hedelmissä.

Myös pienemmät 4 ja 5 tasoiset mallit!

WWW.SSJ.FI
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Suolistosta virtaa maksaan puhdistumaan 
ravintoaineiden, mikrobien ja ”ongelmajät-
teiden” täyttämä veri. Huonosti toimivassa 
suolistossa viihtyy haittamikrobeja, joiden 
seinämien myrkylliset aineet, endotoksiinit, 
kuormittavat maksaa.

Myös vaurioitunut suolenseinämä, ”vuo-
tava suoli”, päästää lävitseen haitallisia ai-
neita lisäten maksan työtä. Hyvä baktee-
risto pitää suolen seinämän vahvana ja vä-
hentää maksan taakkaa.

Huolella toteutettu mehupaasto puhdis-
taa tehokkaimmin, mutta ei sovi kaikille. 
Hyvään lopputulokseen päästään myös ke-
vytpaastolla, jota tuetaan viherjuomilla ja 
yrttivalmisteilla. Maksa saa tilaisuuden te-
hostaa kaikkea toimintaansa, kun kevenne-
tään ruoansulatusta ja muutetaan maksaan 
virtaavan veren koostumusta. Tähän puh-
distavaan kuuriin tarvitaan niukka ja sään-
nöllinen ateriointi, luonnolliset ruoka-ai-
neet, laadukkaat rasvat, korkealuokkainen, 
mutta rajoitettu proteiininsaanti, marjat ja 
kasvisvoittoisuus.

Maksan verta puhdistavien solujen toi-
minta saa lisäksi tukea sopivista yrteistä ja 
vihermehuista ja -jauheista. Maksan toimin-
taa tukevia yrttejä ovat mm. maarianohdake, 
siankärsämö ja voikukka. Elävän ravinnon 
ruokavalio orasmehuineen sopii erinomai-
sesti maksan puhdistuskuuriksi.

Kiinalaisen lääketieteen mukaan tun-
teet vaikuttavat voimakkaasti sisäelinten 
terveyteen. Maksan tunteita ovat viha, ag-
ressiot, kauna, kateus, katkeruus ja yli-
päänsä tukahdutetut tunteet. Näiden tun-
teiden käsittely, ajatusten suuntaaminen 
uudella tavalla, irti päästäminen, kiitolli-
suus, terve itsearvostus ja anteeksiantami-
nen antavat maksalle mahdollisuuden toi-
mia paremmin. 

Marja Ruuti
Lisää tietoa maksan toiminnasta Marja Ruutin 
kirjassa Terve maksa, avain hyvinvointiin 
(Mividata 2015)

Kutsu
Lämpimästi tervetuloa
Elävä raakaravinto ry:n 

vuosikokoukseen

Kokouksen työjärjestys
1. Avataan kokous
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja  

päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja kaksi ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään vuoden 2017 tilinpää-

tös, toimintakertomus ja toiminnan-        
tarkastajien lausunto

6. Päätetään vuoden 2017 tilinpää-
töksen vahvistamisesta ja vastuu-
vapauden myöntämisestä hallituk-
selle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 
2018 toimintasuunnitelma

8. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 
2018 tulo- ja menoarvio

9. Päätetään vuoden 2018 jäsen-    
maksujen suuruudesta

10. Päätetään hallituksen jäsen-        
määrä, valitaan hallituksen jäsenet   
ja puheenjohtaja hallituksen jäsen-
ten joukosta

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa  
ja yksi varatoiminnantarkastaja

12. Muut asiat
13. Päätetään kokous

Hallitus
Tarjolla jotakin elävää, 

raikasta ja vihreää

ERY:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään sunnuntaina 

25.2.2018 kello 13.00
yhdistyksen tiloissa Helsingissä
osoitteessa Museokatu 9 C 25
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1

porttikäytävästä)
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Versot ovat elävän raakaravinnon pe-
rusruokaa. Versotettaessa kasvin sie-
men herää eloon ja siitä kasvaa kas-

vin alku, verso. Se sisältää suhteessa paljon 
enemmän ravintoaineita kuin isoksi kas-
vanut kasvi. Ravintoaineet muuttuvat ver-
sotettaessa helpommin sulavaan muotoon, 
jolloin ne imeytyvät elimistöön paremmin.

Monipuolinen ravinteiden lähde
Auringonkukanversot ovat rapean mehuk-
kaita ja niissä on hieman pähkinäinen maku. 
Niitä voi lisätä salaattiin ja smuutiin tai niis-
tä voi mehustaa maukkaita vihreitä mehuja. 

Auringonkukanversoissa on paljon ent-
syymejä. Ne ovat erittäin hyvä proteiinin 
lähde ja niiden aminohappokoostumusta 
pidetään yhtenä parhaimmista. Ne toimi-
vat rakennusaineena ihmisen koko keholle. 
Ne ovat hyväksi luille, lihaksille ja kudok-
sille sekä aktivoivat immuunijärjestelmän 
jokaisen solun.

Versoissa on mm. rautaa, kalsiumia, 
magnesiumia, A-, E-, C- ja D-vitamiineja 
sekä B-ryhmän vitamiineja. Ne sisältävät 
myös välttämättömiä rasvahappoja, kuitua 
ja fytosteroleja, jotka auttavat alentamaan 
kolesterolia. 

Tankkaa lehtivihreää
Auringonkukanversot sisältävät myös hui-
masti lehtivihreää. Lehtivihreää kutsutaan-

Auringonkukanversot ovat yksi 
ravintorikkaimmista ja suhteellisen 
helposti itsekin kasvatettavista 
versoista. Niitä voi hyvin kasvattaa 
omalla ikkunalaudalla. Ne ovat 
talven keskellä loistavaa vihreää 
lähiruokaa.

kin usein kasvin vereksi, koska se on kas-
ville yhtä tärkeä elämän perusta ja ravinto-
aineiden lähde kuin veri ihmiselle. Lisäk-
si molempien molekyylirakenne on mel-
kein sama.

Lehtivihreällä on monia terveysvaikutuk-
sia: se mm. korjaa kehon puutostiloja, aut-
taa verta kuljettamaan happea soluille, on 
tehokas maksan puhdistaja ja nuorentaa ih-
mistä elävöittämällä ja uudistamalla soluja. 

Kasvata auringonkukanversoja 
kotona
Suosittelen kokeilemaan versojen koti-
kasvatusta. Auringonkukanversot ovat oi-
va kohde aloittaa kokeilu! Niiden maku on 
myös sen verran mieto, että ne maistuvat 
varmasti kaikille. 

Versojen kasvatus onnistuu kotona tar-
jottimella mullan päällä tai vesiviljelyllä. 
Auringonkukanversojen sato on valmista 
korjattavaksi, kun verson kaksi sirkkaleh-
teä ovat avautuneet ja suurin osa siementen 
kuorista on varissut pois. Sillon versot lei-
kataan käyttöä varten. Versot säilyvät jää-
kaapissa viikonkin verran.

Jos varsilehdet ehtivät puhjeta ennen sa-
donkorjuuta, versojen maku muuttuu kit-
keräksi. Versot ovat siinä vaiheessa jo eh-
tineet käyttää osan ravintoaineistaan kas-
vuun, joten ne eivät ole enää niin ravintori-
kasta syötävää.

Auringonkukanversoja voi myös ostaa 
valmiiksi kasvatettuna esimerkiksi ERY:n 
versopiiristä.

Aino Kokko
Lähteet:
Brian R. Clement: LifeForce
Isabel Shipard: How can I grow and use 
sprouts as living food?
Elsa Ervamaa: Elävä ravinto
Mea Salo: Hellattoman kokin elävä raakaravinto
www.hippocratesinst.org

Aurinkoenergiaa
auringonkukanversoista
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Kehon fyysinen stressi vaikuttaa 
tunnetiloihimme. Keho tulkit-
see henkisen stressin ja nega-
tiiviset ajatukset samalla taval-

la kuin kovan fyysisen stressin. Tämän li-
säksi esimerkiksi unenpuute estää aivoso-
lujen uusiutumisen. Stressinhallinta, lepo 
ja palautuminen ovat yhtä tärkeässä roolis-
sa kuin ruokavalio ja elintavat sekä suolis-
ton että aivojen hyvinvoinnin ja koko ter-
veyden kannalta. 

Suoliston epätasapaino ja matala-asteinen 
tulehdus on yhdistetty useampaan krooni-
seen sairauteen. Näihin lukeutuvat esimer-
kiksi autoimmuunitaudit, allergiat, astma 
ja yliherkkyydet, ylipaino, nivelvaivat ja ki-
putilat, kognitiiviset häiriöt, Alzheimer, au-
tismi, oppimis- ja keskittymisvaikeudet, 
mielialaan liittyvät ongelmat, ahdistus ja 
masennus, hormonaaliset häiriöt, infertili-
teetti, lapsettomuus ja syövät.

Krooninen stressi aiheuttaa tulehdustilan 
elimistössä. Se vaikuttaa negatiivisesti mm. 
ruoansulatukseen vähentäen suolahapon ja 
entsyymien tuotantoa. Sen vaikutus yltää 
myös aivoihin. On osoitettu, että se esimer-
kiksi pienentää hippokampusta eli aivojen 
emootio- ja muistialuetta.

Lapsen suolisto ja sen floora on täysin 
kehittynyt vasta parin vuoden iässä, ku-
ten myös immuunijärjestelmä, jonka so-
lut sijaitsevat suurimmalta osalta suolis-
tossamme. Mikrobiomimme eli bakteeri-
kantamme on altis muutoksille koko elä-
mämme ajan. Sanotaan, että suoliston 
pinta-ala on jalkapallokentän kokoinen ja 

Kun pidät huolta kehostasi ja 
suolistostasi, pidät huolta myös 
mielestäsi ja aivoistasi.

Suoliston ja aivojen 
yhteistyö

suolistossa oleva bakteerimassa painaa noin 
kahden kilon verran. Suolistossa elää arvion 
mukaan noin 1000 bakteerilajia ja ihmiske-
hossa on itse asiassa enemmän bakteereiden 
soluja kuin ihmissoluja. Tämä pätee myös 
geenien osalta, jossa erotus on vielä suu-
rempi, sillä yhtä ihmisgeeniä kohden meillä 
on noin 100 mikro-organismin geeniä. 

Bakteerit ovat elinehtomme, vaikka vielä 
ei tarkalleen tiedetä, mitkä kaikki bakteeri-
lajit ovat meille hyödyllisiä. Tiedämme kui-
tenkin, että variaatiota tulee olla ja sillä on 
väliä, millaisia bakteereja meissä elää. Pro-
biootti- eli maitohappovalmisteissa yleisim-
mät kannat ovat Lactobacillus ja Bifidobac-
terium, sillä näitä on tutkittu eniten ja nii-
den hyöty on selkeästi todettu.

Mikrobiomin tehtävät
Suoliston bakteereilla on monta tehtävää. 
Ne pilkkovat ravinnon kuituja, joita ruo-
ansulatus ei pilko. Bakteerit tuottavat K- ja 

Ravinto- ja hyvinvointivalmentaja Sara 
Adolfsen kertoi suoliston ja aivojen 
yhteydestä ja esitteli Biomedin tuotteita 
ERY:n tuoteillassa lokakuussa.
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B-vitamiineja,  ja ne edesauttavat joidenkin 
mineraalien kuten magnesiumin, kalsiumin 
ja raudan imeytymistä. Suurin osa immuu-
nijärjestelmän soluista sijaitsee suolistossa, 
ja bakteerit säätelevät myös immuunijärjes-
telmää. Hyvät bakteerit pitävät myös huo-
noja bakteereja loitolla.

Moni asia vaikuttaa mikrobikantaan, 
mukaan lukien ympäristömme, mahdolliset 
lääkkeet kuten esimerkiksi antibiootit sekä 
syntyminen keisarinleikkauksella. Ravinto 
on yksi suurimmista yksittäisistä vaikutta-
jista suoliston terveydessä. Koska emme voi 
täydellisesti vaikuttaa kaikkiin ympäröiviin 
tekijöihin, kannattaa meidän kuitenkin 
tehdä se, mitä voimme eli kiinnittää huo-
miota etenkin elintapoihimme ja siihen, 
mitä syömme.

Ravinnon kuitu eli suolistossa fermentoi-
tuva hiilihydraatti on parasta mahdollista 
ruokaa bakteereille. Kuitua saamme mar-
joista, hedelmistä, siemenistä, pähkinöistä, 
pavuista, sienistä ja kokojyvätuotteista.

Kun bakteerit pilkkovat kuidun, syntyy 
lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka toimivat 
elimistön energialähteenä. Butyraattia käy-
tetään suoliston solujen energianlähteenä 
ja se pitää siten myös suoliston pinnan eh-
jänä, parantaa immuunipuolustusta ja en-
naltaehkäisee tulehdusta.

Propionaattia tarvitsemme maksassa ja 
asetaattia lihassoluissa. Suoliston kunto vai-
kuttaa siis merkittävällä tavalla myös ener-
giantuotantoon. Mitä enemmän syömme 
kuitua ja nimenomaan erilaista kuitua, sitä 
todennäköisemmin on suolistossa suurempi 
variaatio kuituja pilkkovia hyviä, terveyttä 
tukevia bakteereja.

Suolisto-aivot-yhteys
Hyvinvointi koostuu kokonaisuudesta - sii-
tä, miten me elämme, syömme, liikumme 
ja ajattelemme. Ennen luultiin, että aivot 
ovat erillinen osa ja eristyksissä aivo-veri-es-
teen takana. Tänä päivänä tiedämme, että 
suolisto ja aivot ovat yhteydessä toisiinsa ja 
tämä yhteys toimii molempiin suuntiin.

On myös ajateltu, että aivosolut eivät voi 
uusiutua. Mutta käytännössä aivojen kehit-
tyminen, uusien yhteyksien muodostumi-
nen ja aivosolujen uudistuminen on mah-
dollista elämän alusta loppuun saakka. Tätä 
kutsutaan neuroplastisuudeksi. 

Suoliston bakteerit kommunikoivat eri-
näisin viestimolekyylein aivoille. Suoliston 
ja keskushermoston välillä vallitsee hermos-
tollinen ja biokemiallinen yhteys. Sano-
taan, että suolisto on meidän ”toiset aivot”, 
sillä suoliston ns. enteerinen hermosto on 
rakenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä ke-
hittynyt ja itsenäinen kuin aivomme.

Suoliston bakteerikanta vaikuttaa keskei-
sesti hermoston toimintaan, immuunijär-
jestelmään, stressinsietokykyyn, käyttäyty-
miseen ja mielialaan, kuten ahdistukseen ja 
masennukseen. Myös aivot viestivät suolis-
tolle jatkuvasti hermoston kautta.

Heikentynyt aivojen toiminta tai esimer-
kiksi stressin aiheuttama hermoston yliak-
tiivisuus vaimentaa kiertäjähermon (vagus-
hermon) toimintaa, joka kulkee aina ai-
voista suolistoon asti. Vagushermon heikko 
tonus puolestaan heikentää immuuni-
järjestelmän toimintaa ja ruuansulatusta 
sekä pienentää suoliston verenkiertoa. Se 
taas voi lisätä haitallisen hiivan ja baktee-
rien kasvua suolistossa ja vaurioittaa suolis-
ton pintasolukkoa ja pahentaa suoliston lä-
päisevyyttä. Vagushermon inaktiivisuus on 
myös liitetty matala-asteiseen krooniseen 
tulehdukseen.

Inflammaatiota tarvitaan silloin, kun ke-
hon on korjattava vammoja tai kun sitä uh-
kaa virus- tai bakteeritulehdus. Mutta ny-
kyään tiedämme, että pidempikestoinen 
krooninen tulehdus on useiden kroonisten 
sairauksien taustalla. Suurin osa sairauksista 
voidaan siis jollain tavalla linkittää suolis-
toon ja/tai taustalla olevaan piilevään tai 
ehkä jo roihuavaan tulehdukseen.

Mikäli suolistossa vallitsee jatkuva tuleh-
dustila ja epätasapaino, alkaa suoliston pin-
nan liitokset heiketä, mikä aiheuttaa suo-
liston lisääntynyttä läpäisevyyttä. Yleisesti 
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matala-asteinen tulehdus elimistössä voi 
myös pahentaa läpäisevyyttä, josta seuraa 
tulehduksellisten viestimolekyylien lisään-
tymistä suolistossa, joka välittyy verenkier-
ron kautta aivoihin saakka. Myös veri-ai-
voeste muuttuu läpäiseväksi, mikä pitkässä 
juoksussa voi johtaa mielialan ja/tai kogni-
tion heikkenemiseen aivojen kroonisen tu-
lehduksen johdosta.

Serotoniinin tuotanto estyy myös näi-
den tulehdusta välittävien viestimolekyy-
lien vuoksi. Serotoniini ei ole pelkästään 
onnellisuushormoni. Se vaikuttaa mielialan 
lisäksi myös esimerkiksi käytökseen, impul-
siivisuuteen, aggressiivisuuteen, ruokaha-
luun, uneen, oppimiseen ja muistiin. Yli 90 
prosenttia serotoniinista valmistuu suolis-
tossa ja loput keskushermostossa.

Tyypillisiä oireita serotoniinin vajauk-
sessa ovat masennus, ahdistuneisuus ja 
pakko-oireet. Puutostilaan voidaan vai-
kuttaa mm. ruokavaliolla ja erityisen tär-

keää on aina hoitaa suolistoa ja sammuttaa 
tulehdus.

Hyvää bakteereille
Tietyt antioksidantit kuten polyfenolit li-
säävät mikrobikannan diversiteettiä eli va-
riaatiota. Näitä antioksidantteja on mar-
joissa, hedelmissä, kasviksissa, teessä, kah-
vissa, punaviinissä ja suklaassa. Joissain tut-
kimuksissa on osoitettu, että tyydyttynyt-
tä (eläinperäistä) rasvaa sisältävä ruoka on 
vähentänyt diversiteettiä, kun taas kala-
öljyn on nähty vaikuttavan positiivisesti 
mikrobikantaan.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pel-
kän ruokavalion muutos voi hyvin nopeasti 
muuttaa suoliston mikrobikantaa (hiirillä 
muutos tapahtui päivässä). Jos syömme pal-
jon prosessoitua ruokaa, valkojauho- ja so-
keroituja tuotteita eli heikkolaatuista ra-
vintoa, joka sisältää vähän tai ei lainkaan 
kuitua, alkaa suoliston mikrobikanta sen 

Metsä on ilmainen lääke palautumiseen ja stressinhallintaan. Sekä aivot että suo-
listo kiittävät metsälenkistä.
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seurauksena kuihtua, koska ravinto ei ole 
riittävää. Tämä johtaa siihen, että mik-
robiomin diversiteetti kapenee ja baktee-
rit voivat alkaa hajottaa suoliston omia 
seinämiä.

Tämä voi puolestaan laukaista reaktion ja 
tulehdustilan, jonka vaikutus ulottuu kaik-
kialle elimistöön. Myös suuremmat ruoka-
partikkelit, jotka pääsevät sulamattomana 
ruoansulatuskanavan läpi, voivat laukaista 
immuunijärjestelmän puolustusreaktion. 
Kun suoliston liitokset alkavat rakoilla, 
pääsee verenkiertoon sinne kuulumattomia 
partikkeleita ja näin meillä on koko elimis-
töä koskettava hälytystila, joka pitkään jat-
kuessaan altistaa meidät sairauksille.

Ruoanvalmistusmenetelmä vaikuttaa 
myös mikrobeihin. Mahdollisimman vä-
hän prosessoitu eli tuore ruoka sisältää eni-
ten kuitua ja ravinteita ja on siten parasta 
ravintoa myös bakteereille. Tuore ruoka si-
sältää myös kasvin omia entsyymejä, jotka 
auttavat ruoan pilkkoutumisessa. Kevyesti 
höyrytetty, raaka tai hieman kypsennetty ja 
haudutettu ruoka on paljon parempi suo-
liston bakteereille kuin paistaminen.

Myös fermentoidut eli perinteisellä käy-
mismenetelmällä valmistetut ruoat voi-
vat lisätä hyödyllisten bakteerien eli probi-
oottien määrää suolistossa. Hapatus oli en-
nen yleinen tapa säilöä ruokaa. Näitä ruo-
kia ovat esimerkiksi hapankaali, kombucha 
tee ja kimchi. Hapatetut makeuttamat-
tomat maitotuotteet voivat myös toimia 
niille, joille maito sopii. Yleisesti en suo-

sittele prosessoi-
tuja maitotuotteita 
kenellekään.

Mikäli suo-
listo ja ruuansu-
latus ovat huo-
nossa kunnossa, en 
myöskään suosit-
tele pelkän raaka-
ruoan syömistä, 
sillä monesti se voi 
tässä vaiheessa olla 

vain rasite ruoansulatukselle. Näissä tilan-
teissa kannattaa ruoka kypsentää. Kaiken 
kaikkiaan kannattaa panostaa mahdollisim-
man vatsaystävälliseen ruokaan silloin, kun 
vatsa on ärtynyt.

Useimmat hyötyvät maidottomasta, glu-
teenittomasta ja sokerittomasta ruokava-
liosta. Tietyissä tilanteissa on syytä har-
kita myös palko- ja koisokasvien sekä ken-
ties myös pähkinöiden ja siementen hyl-
lyttämistä ainakin siihen saakka, kun-
nes vointi on parempi. Jos käyttää pähki-
nöitä ja kokonaisia jyviä, on hyvä liottaa 
ja huuhdella ne ennen käyttöä. Tämä vä-
hentää ns. antiravinteiden määrää ja auttaa 
ruoansulatusta.

Jos suoliston mikrobiomi on epätasapai-
nossa ja siellä on esimerkiksi hiivan liika-
kasvua, voi fermentoidut ruoat ja probi-
ootit aluksi lisätä oireilua. FODMAP-ryh-
mään kuuluvat hiilihydraatit voivat myös 
aiheuttaa todella voimakasta oiretta. Mo-
nesti ruoansulatus ja keho saattavat tässä 
vaiheessa herkistyä ja reagoida moneen 
muuhunkin ruoka-aineeseen. Tällöin kan-
nattaa pitää niistäkin ruoka-aineista taukoa 
ja tarvittaessa hakeutua esimerkiksi funk-
tionaalisen lääketieteen ja asiaan perehty-
neen hoitajan vastaanotolle, joka voi aut-
taa ruokavalion koostamisessa ja suoliston 
korjaamisessa. 

Sara Adolfsen
Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kosmetologi, 

ravinto- ja hyvinvointivalmentaja
www.naturalwellness.fi

<
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Minun tarinani

Olin 18-vuotias. Oli viimeinen 
ilta-lukiovuosi ylioppilaskirjoi-
tuksineen, kävin kokopäivätöis-
sä ja suoritin autokoulua. Sinä 

vuonna alkoi ilmestyä erilaisia fyysisiä oi-
reita kuin liukuhihnalla ja paloin loppuun. 
Siitä lähtien en ole ollut enää oma itseni.

Juoksin lääkäreillä tuloksetta ja kävelin 
vastaanotoilta itkien kotiin. Kukaan ei ot-
tanut tosissaan, että joka ruumiinosassani 
oli vikaa. Oli jatkuvaa flunssaa, tulehduk-
sia, krooninen hiivainfektio, jatkuvaa kurk-
kukipua, lihassärkyä, refluxitauti, akuut-
teja vatsakramppeja, nivelkipuja ja sietämä-
tön väsymys ym., ym. En pystynyt elämään 
normaalia elämää.

Usko lääkäreihin murenee
Vaikka olin jatkuvasti kipeä, kuumetta ei 
ollut koskaan. Immuniteetti ei toiminut. 
Koska labrakokeet olivat normaalit, vika 
oli lääkäreiden mielestä päässäni. Tai sit-
ten heillä oli niin kiire, että he kirjoittivat 
reseptilääkkeitä ennen kuin olivat kuulleet 
edes murto-osan minun oirekuvastani.

Luulin, että sairas saa apua meidän yh-
teiskunnassamme, joten tämä oli minulle 
suuri sokki. Näinkö yhteiskunta toimii, 
kun ihminen sairastaa?

Rupesin käymään yksityisillä, jos vaikka 
siellä olisi ollut parempi palvelu. Vaikka 
vastaanotto oli parempi ja miellyttävämpi, 
koin jossain vaiheessa, että vika ei ollut lää-

Oma sairastuminen johdatti 
Sylvia Sandovalin valitsemaan 
luonnonlääketieteen elämän-
tehtäväkseen.

POLKUNI 
TERVEYTEEN

käreissä vaan itse lääketieteessä. Minulle 
selvisi, että lääkärit eivät (minun kohdal-
lani) osanneet auttaa.

Ensimmäinen askel apuun:   
mehustus
Halusin elämäni takaisin ja rupesin etsi-
mään vastauksia muualta. Löysin kirjan 
mehustamisesta ja aloitin mehustamaan 
mehuja hedelmistä ja kasviksista. En heti 
saanut merkittäviä tuloksia, mutta uskoin 
sen tekevän hyvää ja jatkoin. Pian sen jäl-
keen koin jotain erittäin traumaattista.

Pikkuveljeni, joka oli silloin 12-vuotias ja 
elämäni suuri valopiste, kuoli yllättäen ju-
naonnettomuudessa. Elämäni pysähtyi ja 
menin fyysisesti huonompaan kuntoon; en 
ollut kuin nahkaa ja luita pitkän ajan.

Toinen askel apuun:                
elävä ravinto
Sitten tapasin uuden ystävän, joka vei mi-
nut syömään Satu Silvon raakaravintolaan 
Silvopleehen. Ystäväni tiesi paljon eläväs-

Sylvia Sandoval oli mukana ERY:n halli-
tuksessa vuonna 2014.
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Minun tarinani
tä ravinnosta ja oli sitä mieltä, että se voi-
si auttaa minua eteenpäin elämässäni. Vie-
rastin kovasti ajatusta syödä pelkkää kyp-
sentämätöntä ruokaa, mutta yritin olla 
avarakatseinen.

Myöhemmin tämä sama ystävä antoi mi-
nulle Marjatta Svennevigin kirjan Mi-
nun valintani, joka kertoi hänen koke-
muksestaan elävästä ravinnosta. Kirja oli 
suuri herätykseni: oivalsin, kuinka valtavan 
suuri merkitys ruoalla on elimistöömme ja 
kuinka me ihmiset pystymme itse vaikutta-
maan terveyteemme, varsinkin silloin kun 
luulemme sen olevan jo liian myöhäistä.

Pikku hiljaa muutin ruokavaliotani, luin 
Ann Wigmoren kirjoja ja kävin Fiskön 
Elävän Ravinnon Instituutissa. Halusin op-
pia kaiken elävästä ravinnosta. Pian veh-
nänorasmehu, seesammaito ja tattaripuuro 
olivat minulle arkea. Idätin ituja, tein raa-
kaleipää ja valmistin uudistavaa juomaa.

Ryhdyin Elävän ravinnon yhdistyksen jä-
seneksi ja osallistuin yhdistyksen tapahtu-
miin. Vointini alkoi kohentua ja oireet vä-
henivät huimaa vauhtia. Tuntemani ihmi-
set kommentoivat, että suorastaan loistin 
ja olin terveen näköinen. Pian sen jälkeen 
syntyi esikoiseni.

Kolmas askel apuun:           
opiskelu biopaatiksi
Kiinnostuin yleisesti luonnonlääketieteestä 
ja ryhdyin opiskelemaan biopaatiksi kou-
lussa nimeltä Biopatiakademin Ruotsissa. 
Koulutus oli monivuotinen ja jokseenkin 
vaativa, mutta hyvin antoisa.

Pian syntyi toinen lapsi ja sitten kolmas. 
Opintoni pitkittyivät, mutta valmistuin 
vihdoin viimein keväällä 2016 Suomen en-
simmäiseksi biopaatiksi.

Biopatia on ihana luontaisterapeutti-
nen suuntaus, jossa katsotaan kokonaisval-
taisesti, mitkä tekijät rasittavat elimistöä ja 
miten ne voidaan tasapainottaa yksilölli-
sesti. Koulutuksessa opin mm. kinesiolo-
giaa, akupunktiota ja ravinto-oppia. 

Neljäs askel apuun:                 
hyväksyntä
Vaikka kuinka mielelläni haluaisin sanoa, 
että paranin täysin ja tarinalla on onnel-
linen loppu, on minun myönnettävä, et-
tä kaikista hienoista edistyksistä huolimat-
ta en ole koskaan täysin parantunut. Tau-
tini on nimeltään CFS (Chronic Fatigue 
Syndrome) eli krooninen väsymysoireyhty-
mä (tämä selvisi vasta vuosia myöhemmin 
sairastumisesta). 

Joudun jatkuvasti tarkkailemaan ja pi-
tämään terveydestäni hyvää huolta, jotta 
pystyn elämään normaalia elämää. Saa-
tan olla pitkiä aikoja oireeton ja sitten taas 
koen relapsin. Voin parhaiten, kun jak-
san noudattaa elävää kypsentämätöntä 
kasvisruokavaliota.

Vaikka polkuni on ollut pitkä ja täynnä 
kärsimystä, en ole löytänyt riittävästi re-
sursseja pidättäytymään pelkästään elävässä 
ravinnossa ja nostan hattua niille, jotka sen 
tekevät. Se varmasti kannattaa ja palkitsee 
runsaasti. Elävä ravinto on kuitenkin ol-
lut merkittävä tekijä hyvinvointini kohe-
nemisessa ja ilman sitä en tiedä, missä oli-
sin tänään. Mietin usein, että olisinko edes 
elossa.

Syön nykyään suurimmaksi osaksi elä-
vää/raakaa ravintoa, mutta myös lämpi-
män aterian kerran päivässä. Olen ehdo-
ton vegaani, koska eläinperäisten tuottei-
den poisjättämisellä oli hyvin selkeä vai-
kutus energiatasooni ja vastustuskykyyni, 
jotka olivat miltei olemattomia ennen ruo-
kavaliomuutosta. Mitä enemmän syön kyp-
sennettyä ruokaa sitä väsyneempi olen. Vä-
lillä olen useita viikkoja sataprosenttisesti 
elävällä /raakaruoalla, jolloin oloni on aina 
palkitseva.

Matka jatkuu
Nykyään olen yhä enemmän siirtynyt frui-
terismiin, koska mielestäni vallitsevat faktat 
osoittavat sen, että ihminen on luonnos-
taan frugivoori eli hedelmänsyöjä. Ihminen 
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kuuluu primaatteihin jotka ovat frugivoo-
reja. Meidän ruoansulatusjärjestelmä, ham-
paat, värinäkö ja jopa kädet ovat suunnitel-
tu näkemään, poimimaan ja pureskelemaan 
ja sulattamaan pääasiallisesti hedelmiä.

Me ihmiset olemme syöneet väärin jo 
niin monta sukupolvea, että ihmiskunta 
on nyt kokemassa tynnyrin pohjan. Uu-
sia sairauksia syntyy jatkuvasti. Ihminen ei 
käytä kuin murto-osan hänessä piilevästä 
potentiaalista.

Näen, että harva ihminen on enää täy-
sin terve, jos kukaan. Suuri osa ihmisistä 
tyytyy olemaan sairas tai puoliterve. Yhä 
enemmän yksilöitä kärsii suunnatonta tus-
kaa sairauksistaan ja ihmiskunta on krii-
sissä. Meidän on muutettava elintapo-
jamme luonnonläheisemmäksi pelastaak-
semme itsemme ja ympäristömme.

Luonnonlääketiede on koitunut intohi-
mokseni ja elämäntehtäväkseni. Pidän ny-

Lasten lisäksi Doña-koira on Sylvialle 
rakas perheenjäsen.

kyään vastaanottoa NatureandYou-nimi-
sessä terveys- ja hyvinvointikaupassa Kaup-
pakeskus Ristikossa Helsingin Konalassa. 
Annan konsultaatiota ja teen mm. aku-
punktiota ja magneettiterapiaa. Oman sai-
rastumisen myötä ymmärrän, mitä ihmiset 
saattavat käydä läpi ja tahdon auttaa heitä 
siinä, missä itse en saanut apua.

Tervehtymisen polun ei tarvitse olla yk-
sinäistä viidakon läpikäymistä niin kuin 
se oli minulla. Eikä sen tarvitse kestää 10 
vuotta vaan apua on nykyään saatavilla 
monilta loistavilta ammatinharjoittajilta. 
Vaikka jokainen kulkee omaa polkuaan 
omalla tahdollaan ja määrätietoisuudellaan, 
on siinä hyvä olla toinen henkilö rinnalla, 
joka auttaa, tukee ja kannustaa eteenpäin.

Sylvia Sandoval
sylvia.sandoval@gmail.com

Puh. 044 377 8664

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

myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 
alennuskoodilla: E6H4UV4S

www.ruohonjuuri.fi
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Erityistä ruokaa,
erityisiä ihmisiä!

MESSUKESKUS HELSINKI
27.–28.4.2018

Messukeskuksessa järjestettävä uusi 
tapahtuma Lautasella - glutee-
niton, vege, vegaani, allergia, 

Lautasella 2018: Kokonaisvaltaista 
hyvinvointia erityisruokavalioilla

Uusi erityisruokavalioihin keskit-
tyvä Lautasella 2018 -tapahtuma 
tarjoaa rautaisannoksen tietoa 
free from- ja erityisruokavalioista. 
Tapahtuman luennoilla ja tietois-
kuissa esiintyy yli 40 asiantuntijaa. 
Kaikki ohjelma, myös asiantunti-
jaluennot, sisältyvät messulipun 
hintaan. Lautasella 2018 järjeste-
tään Messukeskuksessa Helsingis-
sä 27.–28.4.2018.

elävä- ja raakaravinto tarjoaa tuotteita ja 
ratkaisuja erityisruokavalioita noudattaville 
tai niitä harkitseville. Tapahtuman luento-
ohjelma ja tietoiskut tarjoavat laajasti tietoa 
erilaisista ruokavalioista.

Tasapainoinen ruokavalio ja 
ruokavaliomuutoksen vaikutuk-
set terveyteen

Vinkkejä keliaakikoille ja muille gluteeniton-
ta ruokavaliota noudattaville antavat muun 
muassa professori Katri Kaukinen Tampe-
reen yliopistosta, dosentti Kalle Kurppa, ra-
vitsemusterapeutti Hanna Partanen ja ravit-
semustieteilijä Patrik Borg. Kaukinen puhuu 
yleisistä vatsaoireista ja avaa syitä vatsavaivo-
jen takana. Borg antaa neuvoja gluteenitto-
masta ruokavaliosta ja painonhallinnasta.
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Lautasella 27.–28.4.2018,  
Messukeskus Helsinki

Lautasella – kokoaa saman katon alle  
kaikki erityisruokavalioita noudattavien  
herkut.

Tule mukaan vuoden herkullisimpaan  
tapahtumaan! 

lautasella.fi  #lautasella2018

Tutustu tapahtumaan ja ota yhteyttä!

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

Yhteistyö-
kumppanit: Järjestäjät:

Lautasella

Elintarviketieteiden tohtori Mikael Fo-
gelholm ja ravitsemusterapeutti Lotta Pel-
konen kertovat tasapainoisen vegaaniruoka-
valion koostamisesta. Fogelholm keskittyy 
luennossaan erityisesti lasten ja nuorten tasa-
painoisen vegaaniruokavalion koostamiseen.

Messuilla saa myös tutkittua tietoa aller-
gioiden siedätyshoidosta, allergiaterveyden 
edistämisestä ja yleisimmistä allergeeneista.

Ruokavaliomuutoksesta voi olla apua 
myös muiden sairauksien hoidossa. Antiok-
sidanttiklinikan lääkäri Päivi Mäkeläinen 
kertoo, miten ruokavalion avulla voi pitää 
huolta kilpirauhasen toiminnasta. Ravitse-
musterapeutti Leena Putkonen kertoo vat-
saystävällisestä FODMAP-ruokavaliosta. 
Luennoilla puhutaan myös suolistovaivojen 
tasapainottamisesta ja maksan hoitamisesta 
ruokavaliolla.

Kokemusasiantuntijoita ja    
ruoanlaittovinkkejä
Tietoiskulavalla, näytöskeittiössä ja luen-
noilla annetaan konkreettisia vinkkejä eri-

tyisruokavaliotuotteiden tunnistamiseen, 
ruoanlaittoon ja leivontaan sekä kuul-
laan kokemusasiantuntijoiden ajatuksia 
erityisruokavalioista.

Miten runsaasti energiaa kuluttava ext-
reme-urheilu ja vegaaniruokavalio yhdis-
tetään? Ultrajuoksija Juuso Simpanen ja 
vuorikiipeilijä Carina Räihä jakavat ko-
kemuksia urheilijan vegaaniruokavaliosta. 
Huippukokki ja keittiöpäällikkö Kari Aihi-
nen kertoo, miten pärjää äkillisen, vakavan 
allergiareaktion eli anafylaksian kanssa.

ERY:n jäseniä kiinnostanevat erityisesti 
seuraavat messuesiintyjät: Näyttelijä Satu 
Silvo on lisännyt omaa hyvinvointiaan elä-
vän raakaruoan avulla. Satu kertoo perjan-
taina, miten elävä ravinto sopii päivittäi-
seksi energisoivaksi ruokavalioksi. 

Lauantaina Tara Lange kertoo, kuinka 
vihermehut tuovat virtaa ja jaksamista ar-
keen. Näytöskeittiössä Tara mehustaa ja 
maistattaa vihermehuja. Funktionaalinen 
ravitsemusterapeutti Marja Ruuti kertoo 
maksan tärkeästä roolista terveyden ylläpi-

Lähetä messukortti kaverille!
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täjänä ja siitä, kuinka rasvamaksa uhkaa jo 
monen suomalaisen terveyttä. 

Terveyttä ja tietoa, herkullisia 
ostoksia
Tule ja tapaa kasvotusten gluteenittomien 
tuotteiden valmistajat, maahantuojat, jäl-
leenmyyjät ja vähittäiskaupan edustajat. 
Lautasella 2018 -tapahtumassa esittäytyvät 
omilla alueillaan elävä- ja raakaravinto, glu-
teeniton ruoka sekä kasvis- ja vegaaniruoka.

ERY:n jäsenille pääsylippu  
edullisempaan hintaan
Verkkokaupasta saat messuliput helposti, 
jonottamatta ja ilman palvelumaksuja. Os-
ta lippusi ennakkohintaan verkkokaupasta 
shop.messukeskus.com/catalog/product/view/
id/767/ viimeistään 26.4.2018.

Saat ostettua lipun verkkokaupassa jäsene-
tuhintaan kertalippu 10 €/hlö (etu 3 €) ja 
kokoaikaranneke 18 €/hlö (etu 4 €), kun 
käytät alla olevaa koodia.

Valitse verkkokaupassa haluamasi määrä 
Lautasella-tapahtuman lippuja, aktivoi 

osta-painike, siirry kassalle ja syötä alen-
nuskoodikenttään koodi RAAKARA-
VINTO1, kun ostat kertalippuja, tai RAA-
KARAVINTO2, kun ostat kokoaikalip-
puja. Klikkaa aktivoi koodi -näppäintä. 

Ruoasta kirjoittavat bloggaajat voivat ak-
kreditoitua messuille osoitteessa: 
www.messukeskus.com/uutishuone. Tapahtu-
maan hyväksyt bloggaajat saavat ilmaisen 
sisäänpääsyn.

Seuraa messuvalmisteluita somessa tun-
nisteella #lautasella2018.

Kannattaa käydä tykkäämässä Lautasella-
tapahtuman Facebook-sivua 
www.facebook.com/Lautasellamessut/.

Haluatko tietää enemmän erikoisruoka-
valioista, vegaanituotteista ja raakaruoasta? 
Liity mukaan Lautasella Messuklubiin!

Messuklubilaisena

 ●kuulet Lautasella-tapahtuman kuulu-
miset ensimmäisten joukossa

 ●saat messuihin liittyviä etuja

 ●voit osallistua klubilaisten arvontoihin 

Talkoolaisia tarvitaan
Jotta nämä uudet Lautasella-messut onnis-
tuisivat ERY:n kohdalta hienosti, tarvitsem-
me jälleen talkoolaisia avuksi. Kiinnostuit-
ko? Ihanaa, tule reippaasti mukaan messu-
porukoihin. Ota heti yhteys joko soittamal-
la ERY:n puhelimeen 050 501 0505 (Aino 
Kokko) tai laita meiliä osoitteeseen: 
ery@elavaravinto.fi. Talkoolaisille järjeste-
tään messuista keväällä briiffaustilaisuus.

Ulla-Maija Arminen
Lisätietoja Lautasella-messuista: 
Ulla-Maija Arminen, 050 512 5696 
Messut avoinna
pe 27.4.2018 klo 10-18
la 28.4.2018 klo 10-18
Tapahtuman ohjelma on julkaistu osoitteessa 
lautasella.messukeskus.com

Lautasella 2018 -tapahtumassa on

 ●Ery:llä oma ständi, jossa myydään 
elävän ja raakaravinnon erilaisia 
suolaisia ja makeita herkkuja

 ●Luentosali, jossa kuulet ajantasai-
sen tiedon asiantuntijoilta

 ●Näytöskeittiö, jossa voit katsoa 
esityksiä tasatunnein

 ●Tietoiskulava, jossa voit piipahtaa 
kuulemaan puheenvuoroja eri ai-
healueilta

 ●Muilla näyttelyalueilla tietoa ja 
tuotteita myös allergisille, keliaaki-
koille sekä kasvisruoista kiinnos-
tuneille.
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ERY:n hallitus esittäytyy...

Vuosi 1987, heinäkuun 7. päivä. 
Makaan Francisca Helkavaa-
ran colonichoidossa. Olen pää-
tynyt sinne soitettuani Alueuu-

tiset-lehden ilmoituksessa mainittuun nu-
meroon. Etsin apua äidilleni. 

Olin ajatellut, että coloniclaitteen voisi 
lähettää äidilleni avuksi Pohjois-Suomeen. 
Näin ei kuitenkaan voinut tehdä, vaan Hel-
kavaara kehotti äitiä tulemaan Helsinkiin 
hoitoon. 

Silloin kiinnostuin itse tästä terapia-
muodosta, sillä minulla oli lääkärin lähet-
teellä varattu aika rintaleikkaukseen Ma-
rian sairaalaan. Sinne en kuitenkaan halun-
nut mennä, joskaan en tiennyt, mitä muuta 
voisin tehdä. 

Kerroin asiani Franciscalle, jolloin hän 
kehotti minua tulemaan itse hoitoon. Siinä 
minä sitten makasin Franciscan hoidossa. 
Ostin häneltä Eydie Maen ja Chris Loef-
ferin kirjan Miten voitin syövän luonnolli-
sella tavalla. 

Francisca kehotti minua ostamaan lisäksi 
Elsa Ervamaan kirjan Elävä ravinto, joka 
on aina vieläkin oppaana tällä tiellä. Elsalla 
oli tuolloin Lapinlahdenkadulla Aurinko-
tuuli-niminen ravintola. Pääsin siellä tutus-
tumaan elävään ravintoon, kun tavakseni 
tuli käydä siellä töiden jälkeen illallisella.

Näin tutustuin elävään ravintoon, joka 
nyt on ollut ruokavalioni lähes 100-pro-
senttisesti kaikki nämä 30 vuotta. 

Elävä ravinto sopii minulle hyvin, sillä en 
ole koskaan ollut erikoisen innostunut keit-
tämisestä, paistamisesta tai muusta tavalli-
sen ruuan valmistamisesta. Elävän ravinnon 
valmistaminen sen sijaan on ikään kuin as-

Kolme vuosikymmentä 
elävää ravintoa

kartelua. Lopputulos on aina niin kaunis 
ja värikäs, ettei välillä raskisi syödäkään sitä. 

Elävän ravinnon peruskurssi 
auttoi kokkaamisen alkuun
Heti samaisen vuoden 1987 syksyllä osal-
listuin Monica Dahl-Partosen järjestämäl-
le elävän ravinnon peruskurssille Helsingin 
työväenopistossa ja olin täysin myyty asialle! 

Tuohon asti olin ostanut vehnänoraan 
Malmin luontaistuotekaupasta, mutta nyt 
opin itse kasvattamaan sitä ja versoja Moni-
can ohjeiden avulla. Opin myös idättämi-
sen ja hapankaalin teon. Ryhdyin heti in-
nolla toimeen ja tunsin, kuinka kehoni sai 
voimaa ja mieleni kirkastui. 

Kannoin tuorepuuron marjoineen töi-
hin, sillä tuohon aikaa olin vielä töissä 
maankäytönsuunnittelijana Itä-Pasilassa 
ja kävin edelleen usein Aurinkotuulessa 
illallisella.

Tuo 1980–90-luvun vaihde osoittautui-
kin hyvin aktiiviseksi ajaksi elävässä ravin-

Pirjo
Pentti
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nossa, suuri kiitos Marjatta Svennevigin, 
joka oli astunut kuvioon. Hän oli todelli-
nen vetonaula ’julkkiksena’, mutta myös 
erittäin pätevänä ja hyvänä esikuvana elä-
vän ravinnon vaikutuksista. Hän avasi 
kolmen muun  naisen kanssa Erottajalle 
Greenway-ravintolan. Se toimi vuosia erit-
täin suosittuna ruokapaikkana ja opastajana 
monille sairaille, mutta myös asiasta kiin-
nostuneille terveille.

Elävän ravinnon kouluttaja- 
koulutus käynnistyi
Marjatta Svennevig järjesti ensimmäisen 
elävän ravinnon kouluttajakurssin 1988 
Kaivopuistossa. Sille kurssille myös minä 
osallistuin ja näin syvensin osaamistani. 

Siitä sain kimmokkeen pitää elävän ra-
vinnon kursseja Helsingin seudun ulko-
puolella, sillä jano asiaan oli levinnyt myös 
muuhun Suomeen. Otin virkavapaata sil-
loisesta työpaikastani ja pidin useita kurs-
seja Rovaniemellä, Kaakamossa, Haukipu-
taalla, Oulussa jne. Se olikin hyvin aktii-
vista ja innostavaa aikaa.

Myöhemmin 1990-luvulla sain olla myös 
mukana järjestämässä elävän ravinnon yh-
distyksen toisen kouluttajakurssin yhdessä 
Raili Virtasen, Ritva Kaartisen ja Inkeri 
Kiviharjun kanssa.

Kävin alusta lähtien säännöllisesti Fran-
ciscan hoidossa, koska näin ja koin suu-
ria muutoksia kehossani. Samalla tunnustin 
hänelle turhautuneisuuden silloiseen työ-
paikkaani. Hän kehotti lähtemään Amerik-
kaan opiskelemaan suolihuuhtelijaksi.

Ammatti vaihtui 
Suolihuuhtelut, sisäinen puhdistautumi-
nen, on ravinnon, liikunnan ja mielenhoi-
don ohella erittäin keskeinen osa elävän ra-
vinnon ohjelmaa sen perustajan Ann Wig-
moren mukaan. Niin minä vähitellen vaih-
doin urani maankäytönsuunnittelijas-
ta “mahankäytönsuunnittelijaksi” ja aloi-
tin opiskelujen jälkeen colonicyrittäjänä 
Tarkk’ampujankadulla 1990. 

Kun osallistuin Yhdysvalloissa colo-
nickurssille, sain myös tilaisuuden tavata 
henkilökohtaisesti Ann Wigmoren hänen 
Bostonissa sijaitsevassa elävän ravinnon 
instituutissaan.

Myöhempiin kohokohtiin kuuluu mat-
kani vuonna 2013 Floridaan, jossa vie-
tin kolme viikkoa Hippocrates Health Insti-
tutessa. Instituutin johtajat, Ann Wigmo-
ren seuraajat Anna Maria ja Brian Cle-
ment perustivat Instituutin Floridaan. He 
johtavat sitä edelleen menestyksekkäästi. 
Matka oli ikimuistettava ’once in a life 
time’ -matka!

Kaikki on mennyt pääsääntöisesti hyvin 
alusta lähtien. Toimin edelleen colonictera-
peuttina ja elävä ravinto on vahvasti mu-
kana elämässäni. 

Elävän ravinnon kursseja en ole enää var-
sinaisesti pitänyt, mutta suosittelen elävää ra-

Mitä enemmän elämää 
ihminen itseensä saattaa, 

sitä elävämmäksi hän tulee.
Ann Wigmore: Parantavat
voimavarat,1984, WSOY
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vintoa asiakkaille - ja miksei muillekin - aina 
tarpeelliseksi katsomamme määrin. Ymmär-
rän, että ravinto on vain yksi, tosin erittäin 
tärkeä, osa-alue terveytemme rakentamisessa.

Pitkän linjan eryläinen  
Elävän ravinnon yhdistyksessä olen ollut jä-
senenä vuodesta 1987 lähtien. Toimin 
muutaman vuoden sihteerinä Marjatta 
Svennevigin ollessa puheenjohtajana 1980–
90 vaihteessa. Vuosikymmenet olin ns. syö-
pävastaava Elävän Ravinnon Ystävä -lehdes-
sä. Tällä hetkellä olen ns. yhdyshenkilönä.

Ja nyt vuosien jälkeen olen myös ERY:n 
hallituksessa, minkä mahdollisti siirtymi-
seni syrjään pari vuosikymmentä kestä-
neestä Suomen Colonicyhdistys ry:n puheen-
johtajuudesta. Olin perustamassa yhdis-
tystä Suomeen vuonna 1994.

ERY:n 10-vuotista matkaa juhlimme Bal-
derin salilla sankoin joukoin. 20-vuotisjuhlat 
taisivat jäädä väliin aikana, jolloin yhdistyk-
sellä oli vaikeimmat ajat. Mutta sitten, kun 

raakaravinto rynni areenoille, saimme siitä 
erittäin hyvää vetoapua, ja juhlimme jälleen. 
Sillä kertaa yhdistyksen 30-vuotistaivalta 
Annalan Puutarhan tiloissa vuonna 2013.

Yhdessä raakaravinnon syöjien kanssa 
olemme voimakkaita pitkään tulevaisuu-
dessa. Muutimme yhdistyksen nimenkin 
Elävä raakaravinto ry:ksi.

Monta hienoa hetkeä olen saanut viettää 
oppilaiden, asiakkaitteni ja ystävieni kanssa 
elävää ravintoa nauttien kursseilla, ravin-
tola Silvopleessä ja toistemme kotona. Toi-
vottavasti saan niin tehdä jatkossakin.

Ravintola Silvoplee on suonut meille elä-
vän ravinnon syöjille ja muillekin ihanan 
kohtauspaikan, jossa saamme mahdollisuu-
den nauttia valmiiksi tehtyjä herkkuja. Se 
on aina pieni juhlahetki arjen keskellä. Ja 
uusia upeita yrittäjiä on tullut mukaan, ku-
ten Raw’n More Runeberginkadulla. Terve-
tuloa kaikki!

Pirjo Pentti
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Eryn versopiiristä voit tilata tuoreita versoja joka torstai!
Lisätietoja www.elavaravinto.fi/yhdistys/versopiiri/

         Eryn versopiiristä voit tilata
tuoreita versoja ja oraita joka torstai

Lisätietoja: www.elavaravinto.�/yhdistys/versopiiri/

Vihreää energiaa talveen!
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 
vuotta siitä, kun siirryin elävän 
ravinnon käyttäjäksi. Tämä oli 
minulle jo toinen suuri elämän-

muutos. Ensimmäinen oli muutto Venäjäl-
tä Suomeen. Samana vuonna perustettiin 
ERY, mutta sitä en vielä tiennyt.

Minulle ERY on tarkoittanut ennen 
kaikkea eläviä esimerkkejä siitä, kuinka oi-
kea ravinto auttaa palauttamaan tervey-
den. Ravinto voi myös sairastuttaa ihmisen. 
Kuumennettu ruoka on kulttuuriperin-
nön erottamaton osa niin venäläisillä kuin 
suomalaisilla.

Kieltäytyminen ravinnosta, jota kaikki 
ympärillä syövät ja kehuvat, vaatii enem-
män ponnistusta kuin uuden kielen op-
piminen tai totuttelu asumaan vieraassa 
maassa. Sekä perhe että ystävät pelkää-
vät meidän puolestamme. Vaikka selvi-
tät heille, mistä on kysymys, he eivät usko. 
Kuumennettuun ruokaan tottunut elimistö 
ei myöskään hyväksy muutosta heti. Pi-
tää olla kärsivällinen ja uskoa, että kaikki 
muuttuu vielä hyväksi.

Elävä esimerkki tarttuu
Jokaisen ihmisen sairaus on aina summa 
yksilöllisiä valintoja ja olosuhteita. Siinä ti-
lanteessa on tärkeää, että voi kertoa tunte-
muksistaan, saada neuvoja ja uskaltaa ko-
keilla uutta. Keskustelu kokeneen elävän 
ravinnon syöjän kanssa on menestyksen 
avain.

Kuumennettua ruokaa me em-
me valitse
Kuumennetun ravinnon ovat valinneet 
meille vanhempamme ja ympäristömme. 

Paras elämäntapa

Vanhemmat ovat tietysti toivoneet meil-
le vain hyvää. Elävän raakaravinnon me va-
litsemme itse. Valinta on usein yksinkertai-
nen: joko lääkkeitä tai elävää ruokaa. Lää-
kärit määräävät mitä lääkkeitä syöt, mut-
ta elävän raakaravinnon ateriat pitää val-
mistaa itse.

Kun syöt lääkkeitä, et juurikaan ajattele 
mitä syöt, mutta elävä ravinto vaatii omaa 
ajatustyötä. Tässä tulee ERY apuun: kirjat, 
neuvot ja elävän raakaravinnon kurssit aut-
tavat kaikki luomaan uuden suhteen ruo-
kaan ja oppimaan tarvittavat taidot.

Elävän raakaravinnon avulla palautin ter-
veyteni, mutta en vain sitä. Lakkasin pel-
käämästä sairauksia. Tiedän, miten voin 
sairastua ja miten parantua.

Tällä hetkellä vegaaniruoasta on tul-
lut jo muodikas trendi. Kirjoitan tätä jut-
tua lomalla Teneriffalla valtameren rannalla. 
Kaikki ympärillä syövät eksoottisia kaloja. 
Minä saatan syödä kasvispitsan, mutta myös 

Georgi
        Shurupov
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salaatteja saa jokaisesta ravintolasta ja kahvi-
lasta. Täytyy vain tarkistaa, ettei salaatissa ole 
käytetty kananmunaa. Ja smoothie on päi-
vän sana myös täällä, samoin tuorepuriste-
tut mehut. Detox-nimikkeellä on myynnissä 
myös puhdistavia vihermehuja.

Terveyden perusta on terve   
immunologinen järjestelmä
Kuumentamaton kasvisravinto pitää im-
munologisen järjestelmän kunnossa. Kuu-
mennettu ravinto taas aiheuttaa siinä häi-
riöitä. Vihannesten rakenne muuttuu, kun 
niitä kuumennetaan. Immuunijärjestelmän 
valkosolut lähtevät tämän vieraan, kuu-
mennettaessa muuttuneen aineen kimp-
puun. Tämä on voimien tuhlausta, kun esi-
merkiksi syövän hoidossa immuunijärjes-
telmän voimat pitää keskittää sairauden 
hoitoon.

Itse pidän paljon makeista hedelmistä ja 
niistä tehdyistä mehuista. Sairaat taas tar-
vitsevat puhdistavia vihermehuja. Brian 
Clement on esitelmissään vakuuttavasti to-
distanut, kuinka sokeri ravitsee mikrobeja 
ja bakteereita. Mikrobit, virukset ja parasii-
tit elävät myös hedelmäsokerilla, joten he-
delmiä ei tule syödä ennen kuin sairaudessa 

on tapahtunut selkeä muutos parempaan.

Ihminen on sitä mitä hän syö
Tapaamiset ERY:n ympärille muodostu-
neessa yhteisössä ovat auttaneet minua ym-
märtämään, että myös elävää raakaravintoa 
on monenlaista. Raakakakut ovat maukkai-
ta, mutta raakakaakaota ei voi syödä pal-
jon edes terve ihminen. Sairaiden täytyy pi-
dättäytyä kaikesta makeasta, kunnes voimat 
palautuvat. 

Kaiken tämän sisäistäminen vaatii paljon 
ajatustyötä ja pohtimista muiden kanssa. 
Vasta sitten nämä radikaalit ajatukset al-
kavat tuntua omilta. Olen ERY:n hallituk-
sessa jo toistamiseen. Työskentely hallituk-
sessa vaikuttaa asioiden etenemiseen.

Olen vetänyt ERY:ssä jo muutamia vi-
deo-iltoja, joissa olemme katsoneet otteita 
muun muassa Clementin esitelmistä ja kes-
kustelleet sen jälkeen omista havainnois-
tamme ja tuloksistamme. Tällainen keskus-
telu antaa energiaa ja halua toimia. ERY 
on päättänyt jatkaa elokuvailtojen järjes-
tämistä myös vuonna 2018. Tule mukaan 
keskustelemaan!

Georgi Shurupov
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Tätä kiusausta voit muokata halusi mu-
kaan. Jos haluat perinteisen kiusauksen, 
tarvitset myös majoneesin tuomaan 
tuhtia rakennetta ja kermaista makua. 
Majoneesin eli cashewkermakastikkeen 
ohje on alempana. Sitä varten tarvitset 
liottaa myös cashewpähkinöitä yön yli. 
Kevyempi versio on yhtä maukas, raikas 
ja ravinteikas. Valinta on sinun.

Punajuurikiusaus (4–6 annosta)
1 kkp auringonkukansiemeniä (luomu, 
yön yli liotetut)
4 keskikokoista punajuurta (luomu)
1 (–2) appelsiinia (luomu)
¼ kkp omenaviinietikka (luomu, raaka, 
raw)
2 tl timjamia (luomu)
½ tl suolaa

Kuori punajuuret, raasta ne haluamallasi 
terällä ja laita kulhoon. Mehusta appelsii-
ni, lisää mehu ja appelsiinin lihat kul-
hoon. Lisää omenaviinietikka sekä suola. 
Sekoita ainekset. Katso, että punajuuret 
peittyvät.
   Jos appelsiinisi oli pienikokoinen, saatat 
joutua mehustamaan toisen appelsiinin. 
Appelsiinimehulla on tarkoitus marinoida 
punajuuret sekä antaa raikasta makua. 
Siksi on tärkeää, että punajuuret peitty-
vät.
   Jos haluat kermaisen vaihtoehdon, val-
mista nyt cashewpähkinöistä kastike.
Lisää lopuksi joukkoon yön yli liotetut 
ja huuhdotut auringonkukansiemenet 
ja sekoita ainekset keskenään. Aurin-
gonkukansiemenet toimivat pikantteina 
lisinä, kuin ne olisivat raejuustopalleroita. 
Samalla ne lisäävät punajuurikiusauksen 
ravintoarvoa entisestään.

Cashewkermakastike
1 ½ kkp cashewpähkinöitä (yön yli liote-
tut ja huuhdotut)
¾ kkp lähdevettä tai kookosvettä (tavalli-
nenkin vesi käy)
¼ kkp omenaviinietikkaa (luomu, raaka)
1 tl timjamia (luomu)
1 tl savupaprikajauhetta (vapaavalintai-
nen)
2–3 rkl hiivahiutaleita (vapaavalintainen)
1–2 tl yrttimaustesekoitusta (luomu)
1 tl suolaa

Kaikki ainekset sekoitetaan blenderissä 
kunnes seos on tasaista. Tarkista maku.
   Sekoita kastike punajuuriseokseen.
Voit tässä vaiheessa laittaa salaatin puh-
taaseen kulhoon ja koristella sen esimer-
kiksi tuoreella persiljalla.

Alkuperäiset ohjeet:
Punajuurisalaatti: Loveandcilantro.com

Cashewkermakastike: Therawtarian.com

Joululautasella oli punajuurikiusauk-
sen lisäksi mm. kukkakaalipopcornia, 
lehtikaalishipsejä, hummusta ja porkka-
napateeta.



28

Reseptit

S
irp

a 
R

eh
n

Kukkakaalipopcornit
2 kpl kukkakaalia
1 kkp taateleita (luomu, kivetön tai poista 
kivet)
2–3 rkl ravintohiivahiutaleita
1–2 tl omenaviinietikkaa (luomua, raakaa)
1 tl suolaa
1–2 tl savupaprikamaustetta
1 tl kurkumaa (valinnainen)

Leikkaa kukkakaalien kukinnoista pieniä 
paloja ja laita ne isoon kulhoon odot-
tamaan. Jätä kukkakaalien muut osat 
käyttämättä tässä. Voit toki käyttää ne 
muussa yhteydessä niin ei mene varret 
hukkaan (voit esimerkiksi mehustaa ne).
   Sekoita blenderissä kukkakaalia lukuun 
ottamatta kaikki aineet tasaiseksi seok-
seksi. Tarkista maku, lisää mausteita, jos 
on tarpeen. Kaada seos kukkakaalipalo-
jen päälle ja sekoita vielä kaikki kunnolla 
yhteen niin, että jokaisessa on mauste-
seosta.
   Levitä kukkakaalipopcornit kuivurin 
levyillä olevien silikonipäällysteiden tai 
leivinpaperin päälle ja kuivata noin 44 
asteessa 10–12 tuntia.

Alkuperäinen kukkisohje rawmanda.com

Kukkakaalipopcornit ovat ihana lisuke 
tavalliselle illallislautaselle tai napostel-
tavaksi popcornien tapaan.

Talvinen pakurijuoma
1 rkl pakurijauhetta
1 litra vettä
tuoretta inkivääriä paloina
kanelia
vaniljaa
kardemummaa

Keitä aineksia puolesta tunnista tuntiin 
ja makeuta esimerkiksi hunajalla. Nauti 
gojimarjojen ja mantelilastujen kera.

Ulla-Maija Arminen

Rapsakat lehtikaalishipsit
pussillinen lehtikaalia
n. ¼ dl esim. luomuoliiviöljyä
2–3 rkl ravintohiivaa
1 tl puhdistamatonta merisuolaa
1–2 tl paprikajauhetta
ripaus chilijauhetta ja mustapippuria

Huuhtele pussillinen lehtikaalia ja kuivaa 
esim. talouspaperilla. Revi lehtikaalin 
paloja irti lehtiruodoista (säästä ja käytä 
paksut lehtiruodot vihermehuun).
   Laita kunnon loraus luomuoliiviöljyä 
kulhon pohjalle. Sekoita öljyyn ravintohii-
va ja lisää puhdistamatonta merisuola.
   Laita revityt lehtikaalit kulhoon ja 
sekoita niihin mausteöljysekoitus käsillä 
hieroen.
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   Laita maustetut lehtikaalit kuivuriin ja 
kääntele niitä tunnin kuivaamisen jäl-
keen. Shipsit ovat valmiit noin 2–3 tunnin 
kuivaamisen jälkeen.
   Syö lehtikaalishipsit lämpöisinä. Varoi-
tus: niihin tulee himo.

Ulla-Maija Arminen

Puolukkakakku 16-20 henkilölle
Pohja:
6 dl manteleita
1–2 dl (15–30 kpl) tuoreita tai pienessä 
vesimäärässä liotettuja kuivattuja taate-
leita (kivettömiä)
½ tl vaniljauutetta tai 1 tl vaniljajauhetta
1–2 tl kanelia (ceyloninkanelia)
ripaus suolaa

Täyte:
3–5 avokadoa
400 g puolukoita (tuoreita tai pakastettu-
ja ja sulatettuja)
1 ½ dl riisinlesejauhetta (tocoa)
1 dl mantelijauhoja
1 rkl geenimuuntelematonta soijalesitiiniä
ripaus suolaa
1 dl tuorepuristettua sitruunamehua
½ dl raastettua sitruunankuorta (luomu)
1–2 dl hunajaa tai kookospalmunektaria 
(annostele makusi mukaan)
1 tl vaniljauutetta tai 2 tl vaniljajauhetta
2 ½ dl sulatettua kookosöljyä

Laita pohjan raaka-aineet monitoimiko-
neeseen ja sekoita tasaiseksi massaksi.
Painele taikina silikoniseen tai irtopoh-
jaiseen vuokaan, joka on halkaisijaltaan 
noin 24 cm ja jossa on noin 7 cm korkeat 
reunat.

   Laita täytteeen raaka-aineet kookos-
öljyä lukuunottamatta monitoimikonee-
seen ja sekoita hyvin. Tarkista makeus ja 
muokkaa tarvittaessa.
   Kaada joukkoon kookosöljy hiljalleen 
sekoitellen. Anna massan sekoittua noin 
minuutin ajan.
   Kaada täyte pohjan päälle vuokaan.
Anna kakun vetäytyä jääkaapissa vähin-
tään neljä tuntia tai pakastimessa pari 
tuntia.
   Ota jäinen kakku pakastimesta huo-
neenlämpöön puoli tuntia ennen tarjoi-
lua.
Jos vuoka on kokonaan silikonia, pakasta 
kakku ja irrota se vuoasta jäisenä. Näin se 
on helpompi irrottaa. 

Karita Tykkä, Sanna Ala-Seppälä, 
Ulla-Maija Lähteenmäki

Raakaa ja makeaa, herkullisimmat 
raakajälkiruoat, 2014

Moni välttelee puolukkaa, koska se 
maistuu happamalta. Puolukka on 
kuitenkin supermarja! Se on täynnä 
vitamiineja ja hivenaineita. Tässä ka-
kussa puolukka on ihanan makeassa 
muodossa.
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Vuoden 2017 viimeinen Raaka 
baari marraskuussa kohdistet-
tiin samaan ajankohtaan viralli-
sen Ravintolapäivän kanssa. Ha-

lusimme tällä tavalla myös tukea Ravintola-
päivää, joka omalla tulollaan sekä kansalli-
sesti että maailmanlaajuisesti on muuttanut 
ruoan laittamisen, tarjoamisen ja myymisen 
mahdollisuuksia kaikkien ulottuville. Si-
tähän yhdistyksen toimintakin tavoittelee: 
tuoda elävän raakaravinnon laittamisen tai-
dot ja käytön hyödyt kaikkien ulottuville.

Koska kysymyksessä oli vuoden viimei-
nen Raaka baari, halusimme koota menun 
joulun ympärille. Talkoovoimin koriste-
limme yhdistyksen tilat Museokadulla jou-
luiseen tunnelmaan ja talkoovoimin kok-
kailimme joulunmakuisia herkkuja Raaka 
baarin vierailijoille. Ja niin saapui Joulu jo 
Museokadulle, joulu saapui jo...

Pieni unelma oli, että mahdollisimman 
moni kokeilisi näitä yksinkertaisia, herkul-
lisia ja terveellisiä herkkuja omissa kodeis-
saan myös muissa, ihan jokapäiväisissä ar-
kihetkissään. Reseptejä on helppo toteuttaa 
käytännön arjessakin.

Kaikki vegaanista, elävää raakaravin-
toa: mureke, punajuurikiusaus, porkka-
napatee, kukkakaalipopcorn, lehtikaalisip-
sit, hummus**, puolukkakakku, espresso-

kakku, luumu-omenakakku, suklaa-inki-
väärikakku, browniet, luumu-omenamuf-
finit, piparit, kookossuklaapallerot, suklaa-
konvehdit, kerroshyve, inkiväärishotit. Aika 
monen ruokalistalla on ollut usein vastaavia 
ruokalajeja kypsennetyssä muodossa.

** Hummusta varten kikherneet oli-
vat liotettuja, versotettuja ja huuhdeltuja, 
mutta varmuudeksi myös 6–8 minuuttia 
keitettyjä, koska kikherneet eivät sovi mo-
nenkaan vatsalle edes oikean liotus- ja kyp-
sennysajan mukaisesti valmistettuna. Näin 
halusimme varmistaa, että herkkävatsai-
set eivät saisi mitään vaivoja. Täysin raakaa 
hummusta voi valmistaa eri ohjeiden mu-
kaisesti. Esimerkiksi kesäkurpitsahummuk-
seen ei käytetä herneitä. Jokainen valmis-
taa ruokansa omalla vastuullaan. Tämä tie-
tysti koskee myös meidän teille jakamia 
reseptejä.

Jos kokeilet elävän raakaravinnon tavalla 
valmistettuja viimeksi lueteltuja herkkuja, 
huomaat miten moninkertaisesti niistä jo-
kainen on tavanomaiseen verrattuna mehuk-
kaampaa, maukkaampaa ja raikkaampaa.

Jos kävit Jouluisessa Raaka baarissa, ehkä 
sait ideoita tai halun kokeilla elävän raaka-
ravinnon herkkuja jo tänä jouluna? Ehkä 
suunnittelet kokeilua ensi jouluksi? Kos-
kaan ei ole myöhäistä yrittää oudoiltakin 
tuntuvia kokeiluja. Kokeilut voivat johtaa 
suussa hyviltä maistuviin ja kehossa hyviltä 

Jouluinen 

Raaka baar i
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Toimiston joululoma
Toimisto avaa uuteen vuoteen 8.1.2018.
Versopiiri jatkuu taas normaalisti 11.1.2018 
alkaen. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Green January -kirja-ale       
tammikuussa
Yhdistys pitää Green January-kampanjan 
laskemalla kirjojen hintaa 25 %.

Kirjoja voi tilata yhdistyksen kotisivulta 
www.elavaravinto.fi/kirjat. Lisäksi torstaisin 
toimiston aukioloaikoina kello 14–18 voi 
tulla tekemään ostoksia paikanpäälle.

Vuosikokous helmikuussa
Elävä raakaravinto ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään 25.2. kello 13 yh-
distyksen toimistolla Helsingissä (Museo-
katu 9 C, sisään Vänrikki Stoolin katu 1:n 
porttikäytävästä). 

Tervetuloa valitsemaan yhdistyksen hal-
litus ja päättämään linjauksista! Tarjolla on 
myös jotakin elävää, raikasta ja vihreätä.

tuntuviin muutoksiin. Pienikin kokeilu 
ja pienikin muutos riittää tekemään hyviä 
muutoksia.

Millainen oli sinun Jouluinen menusi? 
Lähetä Jouluinen menusi toimiston sähkö-
postiin helmikuun loppuun mennessä. Me-
nujen lähettäneiden kesken arvotaan kaksi 
Raakaa meininkiä -kirjaa. Raakaa meinin-
kiä on täynnä elävän raakaravinnon tapaan 
valmistettavia reseptejä.

Suuri, joulunpunainen kiitos kaikille tal-
koolaisille, jotka osallistuitte Jouluisen 
Raaka baarin valmisteluihin. Teidän jokai-
sen osallistuminen oli merkittävä loppu-
tuloksen kannalta. Ilman panostasi, emme 
olisi onnistuneet niin täydellisesti kuin 
teimme Jouluisessa Raaka baarissa.

Suuri, joulunpunainen kiitos kaikille 
teille, jotka kävitte Jouluisessa Raaka baa-
rissa. Sekä kaikille tämän vuoden aikana 
järjestettyjen Raaka baarien kävijöille. Tei-
dän jokaisen vierailu on ollut merkittävä 
lopputuloksen kannalta. Ilman vierailu-
anne ei yhdestäkään Raaka baarista olisi 
tullut niin uniikkia, lämminhenkistä ja 
mieleenpainuvaa.

Suuri, joulunpunainen kiitos myös kai-
kille Raaka baarejamme sponsoroineille yh-
teistyökumppaneille. Teidän panoksenne 
mahdollisti Raaka baarien toteutumisen 
laajoina ja monipuolisina kattauksina elä-
vän raakaravinnon menuja.

Sirpa Rehn

su 18.2.2018

Pääkokkina Suvi Tikamo
       Lisää tietoa tapahtumasta myöhemmin
Eryn nettisivuilla, Facebookissa ja jäsenkirjeessä

Raaka baari
seuraava
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Raaka baari Ravintolapäivänä 
helmikuussa

Kevään ensimmäinen Raaka baari yhdis-
tyksen tiloissa Helsingissä järjestetään Ra-
vintolapäivänä sunnuntaina 18.2. 

Vetovastuun on ottanut ERY:n hallituk-
sessakin muuta vuosi sitten vaikuttanut 
Suvi Tikamo, joka loihtii suolaisia ja ma-
keita raakakakkuja yrityksessään My name 
is Cake. Lisätietoja lähempänä tapahtumaa.

Perinteiseen tapaan Raaka baariin voi 
tulla talkoolaiseksi sekä valmistelemaan 
ruokia etukäteen että varsinaiseen tapah-
tumaan. Ilmoittaudu talkoolaiseksi ERY:n 
toimistoon ery@elavaravinto.fi.

Tapahtumatorstait klo 18–20
Tieto- ja tuoteiltoihin tulee keväälle jännit-
täviä teemoja. Mehustaminen on yksi kes-
keisiä aiheita. Illoista ilmoitetaan heti, kun 
vetäjät ja aikataulut varmistuvat. Kannattaa 
seurata yhdistyksen kotisivuja, Facebookia 
ja sähköpostia. 

Tapahtumatorstait pidetään Elävä raaka-
ravinto ry:n tiloissa Helsingissä, Museokatu 
9 C 25. Käynti Vänrikki Stoolin katu 1 
porttikäytävästä. Lämpimästi tervetuloa!

Tietotorstai
12.4.2018 klo 18–20 Hyvän sisäilman 
tunnusmerkit

Ari Vihertuuli luennoi sisäilmasta. Mitä 
ovat sisäilmaongelmat? Miten voit saada si-
säilman paremmaksi? Tule keskustelemaan 
aiheesta. 

Osallistu tai tule talkoisiin    
Lautasella-tapahtumaan huhti-
kuussa

Yhdistys on mukana Lautasella - free 
from- ja erityisruokavaliotapahtumassa 
Helsingin Messukeskuksessa 27.–28.4. 
Hanki lippu monipuoliseen ravintoaihei-

Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
Kouluttajakoulutukseen       
haetaan apurahaa

Kouluttajakoulutuksen suunnittelu etenee. 
Koulutuksen runkosuunnitelma on val-
mis. Projektiin on haettu ja haetaan apu-
rahoja. Odottelemme apuraha-anomusten 
päätöksiä.

Jäsenedut
Tarkista sivulta 35 voimassa olevat 
jäsenedut.

Raakapuodin jäsenetuihin  
muutos: 5 % alennus
Raakapuoti vaihtoi hiljattain omistajaa. 
Eryläisten jäsenetu on 5 %:n alennus kai-
kista normaalihintaisista tuotteista verkko-
kaupassa koodilla ERY-5P.

Uusi vuosi, uudet jäsenale-  
koodit
Ruohonjuuri on muuttanut verkkokaupan 
alennuskoodin jäsenillemme. Uusi koodi   
5 %:n jäsenalennukselle on E6H4UV4S. 

Nokkosen 5 %:n alennus jäsenillemme 
nokkonen.fi-verkkokaupassa irtoaa koodilla 
“ery2018”.

SSJ:n uusi koodi 10 %:n jäsenalen-
nukselle verkkokaupassa www.ssj.fi on 
”Ery2018”. Koodi on voimassa vuoden 
2018 loppuun asti.

Raakaravinnon ja elävän ravin-
non 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 numerosta 050 501 0505 tai 
meilaa osoitteeseen ery@elavaravinto.fi.
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Forssa:
Helkky Ruisvaara
Rinnekatu 10
30100 FORSSA
p. (03) 422 4840, 
040 845 1332
helkky.ruisvaara@
gmail.com

Helsinki
Pirjo Pentti
p. 040 507 9829
pirjo.pentti@
pirjopentti.com

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

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

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

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

Kouvola
Mika Vainio
p. 040 715 4822
mvainio1@gmail.com

Kuopio
Eeva Happonen
info@uudistalo.com

Lahti:
Marja Heinikainen
p. 040 704 9729
marja.heinikainen@
gmail.com

Mikkeli:
Alice Virtanen
Pustankatu 3 as 3
50500 MIKKELI
p. 0400 854 848
alice.virtanen@
gmail.com

Savonlinna
Mauri Hartonen
Olavinkatu 44 A 31
57100 SAVONLINNA
p. 050 350 1041
mauri.hartonen@gmail.com

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

Ylä-Savo:
Virpi Virolainen
p. 040 831 7733
virpi.virolainen.elonmerkki@
gmail.com

YhdyshenkilöitäKoulutusta

MESSUKESKUS HELSINKI
27.–28.4.2018

Olemme 
mukana!

Virpi Virolaisen koulutuksia

Virpi Virolainen asuu nyt Kuopiossa:    
Elävää ravintoa iloksi,voimaksi ja ter-
veydeksi -kursseja ja opastusta minne vain 
tarvitaan.

Tai tule kotiini tekemään ja nautti-
maan elävää ravintoa ja kuulemaan 
terveysvinkkejä.

Tammikuussa kurssi Kuhmossa/Sotkamossa.
Tulossa kansalaisopiston kursseja ensi 

syksylle - esitä toiveesi sisällöistä nyt.
Järjestetään yhdessä ravintolapäivä elä-

västä ravinnosta/raakaravinnosta.
Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse nu-

meroon 040 8317733 tai sähköpostitse 
virpi.virolainen.elonmerkki@gmail.com.

Seuraa yhdistyksen kotisivuja, Faceboo-
kia ja jäsentiedotetta, joissa ilmoitamme 
ajankohtaisista koulutuksista, kursseista ja 
tapahtumista.

seen hyvinvointitapahtumaan jäsenhintaan 
jo nyt! (Ks. ohjeet jutusta sivulta ?)

Ilmoittaudu talkoolaiseksi joko ERY:n 
toimistoon ery@elavaravinto.fi tai Ulla-
Maija Arminen, p. 050 5125 696.
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ERY MYY:
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 
Longevity; sidottu, 234 sivua)

LAMINOITUJA TIETOTAULUJA
Food Combining, jäsenille 9 €, 
muille 11 € (Raw Vegen Series, 
Hippocrates Health Institute, 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.

KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa 
meininkiä – Herkutellaan elävällä raaka-
ravinnolla, jäsenille 15 €, muille 17 € 
(kierrekantinen, 114 sivua) 

Mea Salo: Hellattoman kokin elävä raaka-
ravinto, jäsenille 30 €, muille 33 € 
(kovakantinen, sidottu, 288 sivua)

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

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

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

Satu Silvo, Virpi Melleri: Satu Silvo &     
Silvoplee - Elinvoimaa kasvisruoasta, 
jäsenille 27 €, muille 30 € 
(sidottu, 184 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)

Postitoimituksina hintoihin lisätään 
postikulut paketin painon mukaan. 
Kirjalähetys lähtee tilaajalle, kun 
maksusuoritus näkyy yhdistyksen tilillä.

Kirja-ale koko tammikuun!
kaikista Eryn myymistä kirjoista 

-25%-25%
Alennus koskee kaikkia 1.1.-31.1.2018 välisenä aikana tehtyjä tilauksia, niin kauan kuin
kirjoja riittää. Postitettuihin tilauksiin lisätään postikulut.

Kirjoja voi tilata osoitteesta www.elavaravinto.fi/kirjat tai
ostoksia voi tulla tekemään torstaisin klo 14-18 Eryn toimistolle.
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Yhdistys haluaa kiittää 
kaikkia 

vuoden 2017 
yhteistyökumppaneitaan 

sekä toivottaa kaikille
vanhoille, nykyisille ja uusille 

yhteistyökumppaneille
ihanaa uutta vuotta 2018

 ja
pitkää 

yhdessätekemisen ikää 

Jäsenyys kannattaa
Yhdistyksen jäsenenä saat

 ♦ jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
 ♦ alennusta yhdistyksessä järjestettävistä  
kursseista
 ♦ alennusta yhdistyksessä myytävistä  
kirjoista
 ♦ alennusta seuraavista liikkeistä:
• Ekolo 5 % normaalihintaisista 
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja  
nettikauppa koodilla ERY5

• ekosego.fi 5 % nettikaupan 
tuotteista koodilla ery5

• Nokkonen 5 % kaikista  
tuotteista verkkokaupassa  
nokkonen.fi koodilla “ery2018”  
sekä 20 % digi-tuotteista (e-kirjat ja jat-
kossa online-kurssit) sivustolta  
elavaravinto.nokkonen.fi  
koodilla ”erydigituotteet”

• raakapuoti.fi-verkkokaupassa 
5 % kaikista normaalihintaisista tuot-
teista koodilla ERY-5P

• Ruohonjuuri 5 % normaali- 
hintaisista tuotteista, kaikki  
liikkeet ja verkkokaupassa  
koodilla E6H4UV4S

• Fitnessfirst 10 % verkko- 
kaupassa koodilla ”Ery10”

• luontaistukku.fi 10 %  
ensimmäisestä tilauksesta verkko-kau-
passa koodilla ERY10

• Luontaistuntija Malmi 10 %,           
Ylä-Malmintori 3, Helsinki

• Rawmix.fi suoraan  
toimittajalta 10 % Rawmix- 
tehosekoittimesta koodilla ery

• Raw ‘n More -kahvilassa 10 %, 
Runeberginkatu 59, Helsinki

• Kasvisravintola Silvoplee 10 % 
buffetista, Toinen linja 7, Helsinki

• SSJ-importin verkkokaupas-
sa 10 % koodilla Ery2018 vuoden lop-
puun asti 

• Nutlyn verkkokaupassa 15 % 
koodilla ERY15

• Foodin 20 % verkkokaupassa 
koodilla ERY20

• Hamppumaa.fi-verkkokaupasta 
20 % hamppuelintarvikkeista  
koodilla: hamppua

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

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

Seuraathan ERY:ä myös 
Instagramissa

www.instagram.com/
elavaraakaravintory
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Elävä raakaravinto ry
Museokatu 9 C 25
00100 Helsinki
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1         
porttikäytävästä)

Puhelinpäivystys 
torstaisin
klo 12-14

Toimistopäivystys
torstaisin klo 14-18

Muusta käyntiajasta voi sopia soittamalla 
numeroon 050 501 0505 tai sähköpostitse 
ery@elavaravinto.fi.

ERY:N HALLITUS 2017
Sirpa Rehn, puheenjohtaja, yhdys- ja tukihenkilö-
toiminta, Facebook ja Instagram, ilmoitusmyynti 
sirpa.kallatsa@gmail.com

Georgi Shurupov, varapuheenjohtaja, 
ilmoitusmyynti 
georgi.shurupov@hotmail.com

Alzbeta Nečadová, rahastonhoitaja, tapahtumat
alzbeta.pechova@seznam.cz

Katja Lavanni, sihteeri
katjahla@gmail.com

Ulla-Maija Arminen, jäsenhankinta, 
kouluttajakoulutuksen koordinointi, tapahtumat,
kirjat, jäsenhankinta
ulla-maija.arminen@omnia.fi

Sari Häivölä, sari.haivola@gmail.com

Pirjo Pentti, jäsenhankinta, yhdys- ja 
tukihenkilötoiminta
pirjo.pentti@pirjopentti.com

Klara Poikolainen, IT-asiat
klarapoikolainen@hotmail.com 

Vilhelmiina Torppa, varasihteeri, lehtivastaava
helmina_@hotmail.com

Varajäsenet:
Johanna Rajamäki
johannarajamaki1@gmail.com
Riitta Suominen,  tapahtumat
riittamomi@gmail.com

Verkkosivut: www.elavaravinto.fi

Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH
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