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Sirpa Kallatsa

Rakkaat lukijat ,

”Suuntana parempi terveys 
ja hyvinvointi

Kesän tuulet tuovat rakkaalle yhdistyksel-
le sekä toiminnallisia muutoksia että iloisia 
tapahtumia pitkälle syksyyn. 

Helmikuun vuosikokouksessa päätettiin 
pitää ylimääräinen kokous. Kokouksessa 
päätettiin muutamista sääntömuutoksista, 
joilla selkeytetään ja ajantasaistetaan yhdis-
tyksen sääntöjä ja myös käytännön toimia 
jatkossa. Tästä lehdestä voit lukea yhdis-
tyksen uudet säännöt. 

Yhdistys aloitti kesäkuussa maaseutukier-
tueensa Turusta. Maaseutukiertueen tarkoi-
tus on kertoa yhdistyksen toiminnasta ja 
luennoida elävän raakaravinnon hyödyistä. 
Tarkoitus on innostaa jäseniä aktiivisem-
min mukaan toimintaan paikallistasolla, 
sillä liian moni ei ole vielä kuullut yhdis-
tyksen kantavasta voimasta ja ilosanomasta, 
elävästä raakaravinnosta.

Korkeasta elintasosta nauttivien ihmisten 
terveyttä uhkaavat niin kutsutut elintaso- 
sairaudet, joita länsimaissa on tapana hoi-
taa määräämällä vaivoista kärsiville poti-
laille teollisesti tuotettuja lääkkeitä.

Länsimainen lääkäri kysyy potilaalta, mikä 
on ongelma, ja miettii, millä lääkkeellä vai-
vasta pääsee eroon. Sen sijaan tulisi selvittää,
mistä ongelma on peräisin ja mitä asioita 
muuttamalla tai lisäämällä vaiva häviäisi. 
Muutetaanko elintapatottumuksiamme li-
säämällä liikuntaa ja kenties unen määrää? 
Muutetaanko ruokavaliota terveellisempään 
suuntaa lisäämällä marjojen, kasvien ja elä-
vän raakaravinnon määrää? Elävästä raaka-
ravinnosta pitäisi puhua aina kun on mah-
dollisuus, koska sillä voi olla myönteistä vai-
kutusta kuulijan tai hänen tuttavansa tervey-
teen ja hyvinvointiin.

Jäsenlehtemme ovat täynnä lukijoiden 
tarinoita. Ne ovat menestystarinoita ja esi-
merkkejä kaikille kanssaihmisille siitä, miten 
sairauksia voi voittaa tai sairauksien etenemi-

sen pysäyttää 
muuttamalla 
aiemmin nou-
datettua ruo-
kavaliota elä-
väksi raakara-
vinnoksi. 

Meidän 
jokaisen on 
huolehdittava 
omasta tervey-
destämme ja hyvinvoinnistamme itse, mutta 
voimme myös auttaa toinen toisiamme. 
Yhdessä olemme enemmän kuin yksin.

On tärkeää muistaa, että kaikki vaikut-
taa kaikkeen. Kun keho voi hyvin, mieli ja 
sielu voivat hyvin. Olemme yhtä maapal-
lomme kanssa. Ihan yhtä lailla meidän 
jokaisen tulee huolehtia ympäristöstämme, 
maapallostamme, koska maapallon tule-
vaisuudesta on kiinni meidän jokaisen 
tulevaisuus.

Tule sinäkin aktiivisemmin mukaan iloi-
seen ja terveyttä edistävään toimintaamme. 
Ota mukaan ystäväsi, koska meitä on aivan 
liian vähän ja kaiken hyvän tulisi kiertää. 
Jokaisella tulisi olla oikeus valita tämän het-
kisen ruokavalion ja elävän raakaravinnon 
välillä. Kuinka voi valita, jos ei tiedä vaih-
toehdoista? Tänään tiedämme enemmän 
kuin eilen. 

Tehdään siis valintoja ja ratkaisuja, joi-
den kautta voimme itse kukin elävästi 
todistaa, että pienikin muutos on iso asia 
ja iso askel kohti parempaa tulevaisuutta, 
parempaa terveyttä ja hyvää oloa.

Ihanaa alkanutta kesää meille jokaiselle 
yksilöinä ja yhteisöinä yhdistyksen hallituk-
sen ja itseni puolesta. 

Rakkaudella,

Puheen-
johtajalta
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Rupesin seitsemän päivän mehu-
dieetille heti vapun jälkeen. Ul-
la-Maija Arminen oli pitänyt 
pääsiäisenä Suomen Joogaopis-

tolla mehustamisinfon, jonka innoittamana 
päätin lainata Jason Valen Juice Master me-
hudieetti -kirjan. Kirja kannattaa lukea en-
nen mehukuurille ryhtymistä – ensinnäkin 
siksi, että tietää, mitä tarvikkeita ja ainek-
sia pitää hankkia ennen kuuria, ja siksi, että 
motivoituu mehustamisesta. Kirjaa kannat-
taa lukea myös mehudieetin aikana, mielel-
lään joka päivä.

En hankkinut Jason Valen kirjassaan suo-
sittelemaa 7 lbs in 7 days -mobiilisovel-
lusta puhelimeeni (koska minulla ei ollut 
sellaista puhelinta, johon sen olisi saanut), 
enkä katsonut aiheeseen liittyviä doku-
mentteja (Super Juice Me, One Disease - 
One Solution ja Hungry for Change). Doku-
mentit katson kyllä joku päivä, mutta kirja 
motivoi minua tähän ensimmäiseen mehu-
dieettiin enemmän kuin tarpeeksi. 

Mehudieettiin kannattaa         
varustautua etukäteen
Ennen kuuria ostin Lautasella-messuilta 
vehnäorasjauhetta (sillä minulla ei ole sel-
laista mehustinta, jolla saisi puristettua tuo-
retta orasta), Spirulina-jauhetta ja hyviä 
maitohappobakteereja. Näiden lisäksi olisi 
ollut hyvä hankkia vielä hyvää öljyä, mut-

Kokemuksia           mehudieetistä

Mari Palojärvi päätti kokeilla 
mehudieettiä keväällä kirjan 
opastamana. Jo viikon dieetillä 
oli selviä vaikutuksia.

7 päivän

ta se meni minulta ensimmäisellä lukuker-
ralla ohi.

Vihannekset ja hedelmät ostin myös jo 
ennen kuurin aloittamista. Ostin kaikki ne 
ainekset, jotka löysin, luomuna. Mehus-
tin ja tehosekoitin minulla jo olivat. Ennen 
kuuria on myös hyvä laittaa jäitä pakka-
seen, sillä mehut maistuvat paljon parem-
milta kylminä.

Kirjassa on tarkat ostoslistat ensimmäi-
selle kolmelle päivälle ja sitten seuraaville 
4-7 päivälle. Kun näin kirjasta, että ostos-
listassa oli ensimmäiselle kolmelle päivälle 
mm. 35 omenaa, ajattelin, että en ikinä 
pystyisi syömään sellaista määrää. Kävi kui-
tenkin niin, että söin, – ja olisin syönyt 
vielä enemmänkin. Seitsemässä päivässä 
syötiin yhteensä 74 omenaa. 

VIRTAA MEHUISTA
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Punnitus ja mittaus alussa
Ensimmäisen päivän aamuna piti käydä vaa’alla 
ja ottaa ympärysmitat vartalosta rinnan, vyötä-
rön ja lantion kohdalta. Jos sinulla on kehon-
koostumusvaaka, niin tarkista myös rasvapro-
senttisi. Aamu alkoi lämpimän sitruunaveden 
juonnilla. Sen voimin aloin tehdä ensimmäistä 
mehua. Itse asiassa tein heti kolmet mehut, sillä 
edessä oli tavallista pidempi työpäivä.

Parasta olisi juoda mehut heti, viimeis-
tään puolen tunnin sisään valmistamisesta, 
mutta aina en siihen pystynyt. Yleensä sain 
tehtyä kahdesta kolmeen mehua päivän 
aikana niin, että saatoin juoda ne suoraan 
mehustamisen jälkeen.

Yhteensä dieetissä juotiin viisi mehua päi-
vän aikana. Jason kertoi kirjassaan, että toi-
sen tai kolmannen päivän jälkeen osalle 
riittää kolmesta neljään mehua päivässä. 
Minulle ei kyllä käynyt niin. Join kaikki 
mehut ja joskus olisin kaivannut sitä kuu-
dettakin mehua illalla nautitun fenkoli- tai 
minttuteen sijaan. 

Pientä alkuoireilua
Ensimmäisenä päivänä minulla oli hieman 
päänsärkyä ja vähän voimaton olo. Se saat-
toi johtua siitä, että päivittäinen kahviannos 
jäi saamatta. Kahvi ja muut piristeet kun 
ovat tässä dieetissä kiellettyjä. Päänsärky 
hellitti jo toisena päivänä eikä tullut enää 
takaisin. Voimaton olo jatkui kolme neljä 
päivää ja ehkä sen takia liikunta, jota Jason 
vahvasti suosittelee, jäi väliin. Osittain lii-
kunta jäi väliin kiireenkin takia. Ensimmäi-
siin päiviin osui kaksi pitkää työpäivää ja 
pojan muutto Espoosta Tampereelle.

Neljäntenä päivänä energiaa riitti jo 
trampoliinilla pomppimiseen ja viiden-
tenä päivänä jaksoin trampoliinilla pomp-
pimisen lisäksi lähteä kävely-juoksulenkille. 
Jason Vale itse on juossut jopa puolimarato-
nin mehudieetin aikana. Loppuosa mehu-
dieettiä olikin sitten vähäistä nälkää lukuun 
ottamatta superenerginen olo. 

Seitsemän päivää menivät nopeasti. Koko 
ajan jaksoin tehdä töitä ihan normaalisti. 

Vaikka mehustaminen vaati aikaa ja orga-
nisointia, aina sain jotenkin päivän mehut 
tehtyä. Ainut mikä oli tylsää, oli se, että 
yhteiset lounaat kollegoiden ja päivälli-

Tässä mehudieetin päämehun resepti 
Jason Valen kirjasta Juice Master 
mehudieetti.

Juice Masterin Super Juice
½ lime kuorittuna
2 omenaa (Golden Delicious tai Royal 
Gala)
¼ ananasta
¼ keskikokoista kurkkua
¼ kypsää avokadoa
2 rkl tuoretta vehnäorasmehua (tai 
teelusikallinen jauhetta)
1 tasainen teelusikallinen spirulinaa
1 kapseli acidophilus-bakteerijauhetta
jääkuutioita

Mehusta omenat, ananas, kurkku ja 
lime. Laita avokadon hedelmäliha 
tehosekoittimeen jäiden, vehnänorak-
sen, spirulinan ja bakteerijauheen 
kanssa. Sekoita kaikki tasaiseksi ja 
nauti.
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set perheen kanssa eivät onnistuneet vii-
kon aikana. Tein kuitenkin tavallista enem-
män mehuja myös perheen nuorisolle, joten 
kuulumiset vaihdettiin mehuja juodessa.

Loppumittaus ja vaikutukset
Kahdeksantena aamuna kävin uudelleen 
vaa’assa. Painoa oli lähtenyt 2,5 kiloa ja 
senttejä vyötäröltä ja lantiolta 3,5. Vatsa 
oli uskomattoman litteä, kynnet kasvaneet 
ja vahvistuneet, iho kirkas sekä olo loista-
va. Dieetin jälkeen jatkoin vielä muutaman 
päivän niin, että korvasin osan aterioista ja 
välipaloista mehuilla. Kahvia ei tehnyt mieli 
ollenkaan dieetin jälkeen, mutta äitienpäi-
vän piknikillä sorruin siihen uudelleen.

Jälkikäteen huomasin, että vaikka kesä 
tuli meille tänä vuonna parissa viikossa, 
en ole tarvinnut allergialääkkeitä ollen-
kaan tänä keväänä. Minulla on sentään 
ollut paha siitepölyallergia 8-vuotiaasta läh-
tien! Seuraavaksi aionkin kokeilla Jason 
Valen 28-päivän mehudieettiä. Siitäkin on 
kirja olemassa, Superjuice Me, 28 päivän 
mehudieetti. 

Mari Palojärvi

M
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Neurologinen aikakauslehti Avain jul-
kaisi numerossa 2/2018 artikkelin 
Terveellisellä ruokavaliolla on merki-

tystä MS-taudin kulkuun. Siinä oli vakuut-
tavaa tutkimustietoa. Lehti aloittaa suo-
liston bakteerikannan merkityksestä au-
toimmuunisairauksissa, joihin MS-tauti-
kin kuuluu. Tästä on ollut tutkimustietoa 
jo aiemmin.

Kaikissa autoimmuunisairauksissa kehon 
puolustusjärjestelmä aiheuttaa vaurioita 
reagoidessaan väärällä tavalla kehon omiin 
kudoksiin. Ravinnolla taas on suuri vai-
kutus suoliston bakteerikantaan, toteaa 
Avain-lehti. Jatkossa artikkeli keskittyy 
uuteen pohjoisamerikkalaiseen tieteelli-
seen tutkimukseen ravinnon vaikutuksesta 
MS-tautiin. 

Mullistava tutkimus ja sen      
tulokset
Tietämäni mukaan ravinnon vaikutusta 
MS-tautiin ei ole koskaan ennen tutkittu 
kokonaisvaltaisesti. Tässä potilasrekisterei-
hin perustuvassa tutkimuksessa oli mukana 
lähes 7000 MS-potilaan tiedot. 

Potilaiden noudattama ruokavalio jaotel-
tiin viiteen eri ryhmään sen mukaan, miten 
paljon he käyttivät terveellisiksi katsottuja 
ravintoaineita kuten hedelmiä, vihanneksia, 
palkokasveja ja kokoviljatuotteita, ja toi-
saalta vastavuoroisesti epäterveellisiksi luo-
kiteltuja tuotteita kuten sokeria ja punaista 

VIHDOIN TUTKIMUS RUOKAVALION 
VAIKUTUKSESTA

Laaja pohjoisamerikkalainen 
tutkimus julkaistiin alkuvuodesta 
2018. Se nostaa ravinnon osaksi 
MS-taudin hoitoa ja on tässä suh-
teessa käänteentekevä.

tai prosessoitua lihaa. Tämän lisäksi tutkit-
tavat henkilöt täyttivät sairauden vaikeusas-
tetta arvioivan osion ja antoivat kuvauksen 
oireistaan. Tulokset vakioitiin lopullisessa 
analyysissä vielä iän, sukupuolen, tulota-
son, painoindeksin, tupakoinnin ja sairau-
den keston suhteen. 

Pohjoisamerikkalaisen MS-tutkimuksen 
tutkijat totesivat, että neurologisten ongel-
mien haitta-aste oli selvästi pienempi ter-
veellisen ruokavalion ryhmässä. Myös mie-
lialaongelmat olivat pienempiä kuin ver-
rokkiryhmissä. Ylipäätään neurologisia 
oireita oli huomattavasti vähemmän ter-
veellisesti syövillä kuin verrokeilla: tautiin 
kuuluvaa merkittävää uupumusta oli 30 %, 
muistiongelmia 33 %, kipuoireita 44 % ja 
masennusta lähes 50 % vähemmän kuin 
verrokkiryhmillä.

Analysoidun joukon keski-ikä oli kor-
keahko ja sairauden keskimääräinen kesto 
lähes kaksikymmentä vuotta, mikä tekee 
näistä tuloksista vieläkin vakuuttavampia. 
Tulokset osoittavat, että ruokavalio ja elin-
tavat yhdistyvät MS-taudin vaikeusastee-
seen. Ruokavaliolla voi siis suoraan vaikut-
taa taudin oireiluun ja – oireettomuuteen.

Tutkimusaineisto ei nosta yhtä yksittäistä 
ruokavaliota ylitse muiden, eli elävän ravin-
non ja raakaravinnon syöjien osuus tutkit-
tavien joukosta ei ole ainakaan tutkimustu-
loksia lukevan tiedossa.

Tutkimus on kuitenkin tehty Pohjois-
Amerikassa, ja juuri USA:ssa Ann Wigmo-
ren aloittama elävän ravinnon ohjelma ja 
sen pohjalta myöhemmin kehittynyt uuden 
ajan raakaravinto-ohjelma ovat olleet vah-
voja jo puoli vuosisataa. Hyvin todennä-
köistä on, että tutkimusryhmässä on mu-
kana kymmeniä, jollei satoja, Wigmoren 
perustaman ja nykyään Anna Maria ja 

MS-TAUTIIN



9

Brian Clementin johtaman Hippocrates 
Health Instituten asiakkaita ja elävän ravin-
non avulla MS-taudista parantuneita. 
Tämä täysin oireettomien entisten MS-
potilaiden ryhmä vaikuttaa positiivisesti 
koko tutkimuksen tilastollisiin tuloksiin.

Tutkimustilanne Suomessa
Kuopion yliopisto teki 1980-luvun lopulla 
kaksi tutkimusta elävän ravinnon vaikutuk-
sista. Toinen koski elävän ravinnon ravit-
semussisältöä ja toinen sen vaikutusta reu-
mapotilaisiin. Ravitsemuksellisesti elävä ra-
vinto todettiin paremmaksi kuin verrokki-
ryhmän tavallinen suomalainen kotiruoka. 
Vain B12-vitamiinia sai ravinnosta hyvin 
niukasti, samoin D-vitamiinia, jonka saanti 
on niukkaa kaikilla suomalaisilla.

Reumapotilailla todettiin positiivisia muu-
toksia. Reuma on autoimmuunisairaus, 
kuten MS-tauti. Kuopion yliopiston tutki-
musryhmät olivat kuitenkin niin pieniä, ettei 
tuloksia pidetty tieteellisesti merkittävinä.

Olen seurannut Neurologinen aikakaus-
lehti Avaimen kirjoituksia MS-taudin tut-
kimuksista jo 30 vuoden ajan. Ravintoa ei 
ole käsitelty kuin muutaman kerran. Ker-
ran lehti kertoi D-vitamiinitutkimuksesta 
ja totesi, ettei vitamiinin saannilla ole vai-
kutusta MS-tautiin. Kasvisravintoa on 
aiempina vuosina käsitelty muutaman ker-
ran, lähinnä varoitellen MS-potilaita ole-
maan luopumatta perinteisen sekaruoan 
syönnistä.

Jos Suomessa tehtäisiin nyt pohjoisame-
rikkalaista tutkimusta vastaava oma tutki-
mus, meitä MS-taudista elävän raakaravin-
non avulla parantuneita saataisiin mukaan 
varmasti jo tilastollisesti merkitsevä määrä. 
Itse Ann Wigmore kurssitti Suomessa vii-
teen otteeseen vakavasti sairaita jo ennen 
ERY:n perustamista vuonna 1983. ERY 
jäsenineen on tiedottanut elävän ravinnon 
parantavasta vaikutuksesta jo 35 vuotta. 

Parantavaa ruokaa - Kaija Shurupovin 
tyypillisen päivällisraakakeiton ainekset, 
vain himalajansuola ja vesi puuttuvat. 
Valmis keitto, päällä sattumina liotettuja 
kurpitsansiemeniä ja merilevärouhetta.
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(jatkuu sivulla 11)
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Hänen tarinansa

Mediaplanetin artikkelin mu-
kaan Saara Aalto kärsi 
10-vuotiaasta aikuisikään as-
ti lukuisista ruoka-ainealler-

gioista ja tulehduksellisista sairauksista. Ke-
säisin häntä vaivasi pahanlaatuinen siite-
pölyallergia. Hedelmät olivat lähes koko-
naan poissuljetut ruokavaliosta. Hedelmä-
välipalojen puuttumisen hän korvasi päivit-
täisellä jättipussillisella irtokarkkeja. Saara 
söi paljon roskaruokaa ja joi limua, kunnes 
hän kyllästyi jatkuvaan pahaan oloon ja te-
ki täyskäännöksen ruokavaliossaan kahdek-
san vuotta sitten.

Hän vaihtoi roskaruoan salaatteihin, 
viherpirtelöihin, raakaruokaan ja marjoi-
hin. Tulokset olivat hämmästyttäviä: kah-
den viikon kuluttua uuden ruokavalion 
aloittamisesta mitään oireita ei enää ollut 
aiemmista sairauksista, joihin Saara oli syö-
nyt kestolääkitystä kahdeksan vuotta. Se oli 
Saarasta suuri ihme. Hän ei ollut tajunnut 
ruokavalion ja terveyden yhteyttä, eikä siitä 
ollut puhunut kukaan lääkärikään. Aina 
vain annettiin lääkkeitä, muisteli Saara 
Mediaplanetin haastattelussa.

Ihmeparantumisesta rohkaistuneena 
Saara uskaltautui kokeilemaan omenaa, 
jota ei ollut uskaltanut edes maistaa 13 
vuoteen voimakkaista allergiareaktioista 
johtuen. Nyt mitään allergiareaktioita ei 
tullut, mikä oli mullistava tunne. Omena 
oli luomua, mikä sai Saaran miettimään, 
olivatko ihmiset allergisia torjunta-aineille, 
ei itse ruoalle.

Seuraavana keväänä myös siitepölyaller-
gian oireet olivat poissa. Joko ruokavalio 
oli siedättänyt tämänkin allergian pois, tai 
sitten keho oli niin puhdas, ettei se enää 
oireillut.

Ruokavaliomuutoksen ja kehon puhdis-
tumisen jälkeen Saara Aalto pysyi täysin 
oireettomana kolme vuotta. Kun hän sitten 
rankan työrupeaman vuoksi lipsui puhtaas-
ta ravinnosta, allergiset oireet nousivat pin-
taan kolmen vuoden tauon jälkeen. Sen, 
että Saara on tämän jälkeen pysynyt puh-
taassa ruokavaliossa, näkee hänen iloisesta 
ja energisestä olemuksestaan.

Saara Aalto kannustaa kaikkia lisäämään 
vihreää ruokavalioonsa ja välttämään 
valkoista sokeria ja jauhoa. Saaran mukaan 
muutos kropassa on nopea ja jo parin 
viikon päästä on paljon kevyempi olo.

Kaija Shurupov
Lähde: Mediaplanetin erikoisjulkaisu, maalis-
kuu 2016. Toimittaja Mari Laaksosen artikkeli.

Katso Saara Aallon suosikkismuuti vierei-
seltä sivulta.

Saara Aalto vaihtoi roskaruoan 
puhtaaseen ruokaan ja selätti 
allergiat.

LAULAJAN  
IHMEPARANTUMINEN

Saara Aalto esiintymässä puistokon-
sertissa kotikaupungissaan Järven-
päässä elokuussa 2017.
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Resurssit ovat pienet, mutta pitkäaikainen 
ja sitkeä työ on vaikuttanut ja vaikuttaa 
edelleen suomalaisten tietoisuuteen.

Uudet tutkimustulokset  
on saatava pikaisesti osaksi 
hoitokäytäntöä

Samassa Avain-lehdessä, jossa kerrotaan 
pohjoisamerikkalaisesta tutkimuksesta ja 
sen mullistavista tuloksista, kerrotaan 
myös, että aaltomaisen MS-taudin hoitoon 
on rekisteröity jo kaikkiaan 14 lääkettä.

On ihon alle injektoitavia, tablettimuo-
toisia ja sairaalassa suonensisäisesti annos-
teltavia lääkkeitä. On beetainterferonia, 
glatirameeriasetaattia, dimetyylifumaraat-
tia, fingolimodia, kladribiinia, terifluno-
midia ja niin edelleen, yhteensä siis 14 eri-
laista lääkettä.

Yksikään niistä ei paranna MS-tautia. 
Parhaimmat niistä hidastavat taudin pahe-
nemista ja lievittävät oireita, jonkin aikaa. 
Pahimmat niistä, kuten daklitsumabi tänä 
vuonna, on jo vedetty pois markkinoilta 
vakavien haittavaikutusten vuoksi. 

Ravinnolla hoitaminen on potilaasta 
itsestään kiinni. Nyt kun vihdoin on ole-
massa myös tieteellistä näyttöä terveellisen 
ravinnon vaikutuksista, tulisi asiasta tiedot-
taa MS-potilaille kaikin tavoin ja kaikilla 
tasoilla: lääkärin vastaanotolla, sairaalassa, 
kuntoutuskeskuksissa ja potilasyhdistyksissä.

Asian kanssa ei saa jahkailla, vaan inhi-
millistä kärsimystä ja korkeita hoitokus-
tannuksia pitää alkaa vähentää nopeasti 
tehokkaalla tiedottamisella terveellisestä 
ravinnosta.

Kaija Shurupov

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

myös Ruohonjuuren verkkokaupasta 
alennuskoodilla: E6H4UV4S

www.ruohonjuuri.fi

Saara Aallon suosikkismuuti
(2-3 annosta)
tammenlehväsalaattia tai pinaattia
2 banaania
2 avokadoa
mustikkaa
ripaus lakritsijuurijauhetta
inkivääriä
nesteeksi vettä tai kokonainen kurkku
hunajaa makeutta tarvitseville

Halutessa mukaan voi lisätä superfoo-
dia, esimerkiksi Lucumaa tai viherjau-
hetta.
   Sekoita kaikki ainekset paksuksi 
smuutiksi tehosekoittimessa.

(jatkuu sivulta 9)

<
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Lautasella 2018 erityisruokavalio-
messut järjestettiin ensimmäistä 
kertaa Helsingin Messukeskukses-
sa tänä keväänä. Messujen suun-

nittelutyöryhmä kokoontui vuoden ajan, 
noin kerran kuukaudessa palavereihin, jois-
sa suunniteltiin ja mietittiin koko messuko-
konaisuus aina messujen nimestä alkaen. 

Messut hoidettiin talkoilla
Kuten aiemmissa tapahtumissamme, niin näis-
säkin järjestin talkoolaisille messuinfon, jossa 
kävimme läpi messuilla myytävät tuotteet ja 
työjaon yhdistyksen ständillä. Sovimme myös, 
että yksi talkoolaisten tärkeimpiä tehtäviä oli 
keskustella ja herättää messukävijän kiinnostus 
elävää ja raakaravintoa sekä yhdistystämme ja 

ERY:n hallituksen tapahtumavastaava Ulla-Maija Arminen oli mukana 
Lautasella-messujen työryhmässä ERY:n edustajana. ”Kokemus oli 
erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen. Erityisen iloinen olen siitä, 
että pieni yhdistyksemme kutsuttiin mukaan ja saimme tutustua ja 
tehdä yhteistyötä isojen toimijoiden eli Keliakialiiton, Allergia-, Iho- ja 
Astmaliiton, Vegaaniliiton ja tietysti Messukeskuksen henkilökunnan 
kanssa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille hyvästä ja antoisasta 
yhteistyöstä!”, Ulla-Maija kertoo. 

ERY ERITYISRUOKAVALIOMESSUILLA

LA
UTASELLA 2018
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sen jäsenyyttä kohtaan.
Toimistonhoita-

jamme Aino Kokon 
kanssa kuljetimme 
autollani koneita, tava-
roita, kirjoja ja raken-
simme messuosas-
toamme kahtena iltana 
ennen varsinaisia 
messuja. Ainon veli 
Aapo Kokko suunnit-
teli ja rakensi osastol-
lemme raikkaan ilmeen 
suurella vehnänorassy-
dämellä. ERY:n ständi 
oli jälleen messujen vihrein, raikkain ja 
terveellisin!

ERY:n hallituksen jäsenten lisäksi 10 
ihanan vihreisiin I love raw -T-paitoi-
hin sonnustautunutta talkoolaista myivät 
kahden päivän aikana vehnänorasshotteja, 
viherversomehuja, Raakaa meininkiä -kir-
joja, kangaskasseja, vesiversotusasioita sekä 
Suvi Tikamon valmistamia, suussa sulavia 
raakakakkuja.

ERY:n messuohjelma kiinnosti
ERY:n tuottama ohjelma kahden päivän mes-
suille oli monipuolinen ja yleisöä kiinnostava:

Perjantaina Sertifioitu Raw Life Educa-
tor Ebba Aminoff Raw’n More -kahvilasta 
valmisti näytöskeittiössä mansikkaisia raa-
kakakkuja. Ebba painotti, että raakakakut 
ovat kaikille sallittuja herkkuja, koska niissä 
ei ole lisättyä valkoista sokeria. 

Upea näyttelijä, yrittäjä Satu Silvo (kes-
kellä oikealla Ulla-Maija Armisen kanssa) 
puolestaan paljasti suurella lavalla, kuinka 
hänellä on ns. ”30 vuoden rakkaussuhde” 
sekä elävään että raakaravintoon, koska se 
antaa hänelle energiaa ja virtaa sekä auttaa 
jaksamaan arjessa. 

Kirjailija, hyvinvointivalmentaja Tara 
Lange (vasemmalla) kertoi vihermehujen 
parantavista ja energisoivista vaikutuksista. 
Näytöskeittiössä Tara mehusti ja yleisö sai 
maistella kahta erilaista juuresmehua. Ti
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Lauantaina ravitsemusterapeutti Marja 
Ruuti (alhaalla oikealla) puhui maksan ter-
veyden tärkeydestä ja siitä, kuinka valitet-
tavasti jo neljäsosalla suomalaisista on 
rasvamaksa. 

ERY:n puheenjohtaja Sirpa Kallatsa 
valmisti näytöskeittiössä viimeisen mes-
supäivän lopuksi ilman elektroniikkaa tren-
dikästä ja terveellistä tuorepuuroa, jota 
yleisö maistoikin mielellään. 

Vaikka uusien jäsenten määrä jäi odo-
tettua vähäisemmäksi, uskon, että elävä 
ja raakaravinto sekä ERY saivat runsaasti 
näkyvyyttä ja ihmisten tietoisuus terveelli-
sestä ravitsemuksesta kasvoi jälleen!

Monet ständillämme käyneet kertoi- 
vat, että kuulivat vasta nyt yhdistyk-
sestä, jonka yhtenä tarkoituksena on ter-
veyden edistäminen elävän ja raakaravin-
non avulla. Mieleeni jäivät kahden nuoren 
miehen hämmästyneen iloiset lausahduk-
set: ”Olemme syöneet elävää ja raakaravin-
toa muutaman vuoden ajan, mutta vasta 
tänään saimme kuulla yhdistyksestänne. 
Hieno juttu! Liitymme heti jäseniksi.” 

Kiitokset yhteistyöstä
Lopuksi isot kiitokset kaikille ERY:n upeil-
le esiintyjille, kaikille ahkerille talkoolaisil-
le ja erityisesti kaikille sponsoreille. Ilman 
teidän panostanne ERY ei olisi voinut osal-
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Lautasella-messujen arpajais-
palkinnot menivät seuraaville:
Taina Virkki, Helsinki (Coline CW1298 
tehosekoitin), Mango Pirinen, Kerava 
(Coline CW1949 tehosekoitin), Anna Kor-
honen, Helsinki (Raw’n More lahjakortti) 
Aidin Odeirikarimi, Helsinki (Raw’n More 
lahjakortti), Tuuli Berhard, Klaukkala 
(Huawei langattomat kaiuttimet), Anna 
Järvi, Helsinki (Puhdistamon tuotepaket-
ti), Eila Vesterinen, Rautalampi (Biomedin 
tuotteet), Tiina Lappalainen, Lahela 
(Magnesium-öljy) Tommi Teräväinen, 
Helsinki (Magnesium-öljy) Miia Lipsanen 
(Magnesium-öljy), Susanna Rankinen, 
Lampinsaari (Magnesium-öljy).

Onnea kaikille voittaneille!

Onnellinen voittaja Taina Virkki nouti 
messuarpajaisten pääpalkinnon 
yhdistyksen toimistolta.

listua näille messuille! Yhteistyössä olivat 
mukana: Green MJK, Ruohonjuuri, Nut-
ly, Päijät-Hämeen luomu, Raw’n More, 
Luontaistuntija Malmi, Klaukkala City-
market, Clas Ohlson, Euronics tekniset, 
My name is Cake, Aapo Kokko design, 
Puhdistamo, Biomed Oy, Futmed Oy, 
Nordic Health sprays. 

Kiitos luottamuksesta, ERY:n hallitus, 
että sain olla mukana suunnittelemassa Lau-
tasella-messuja. Nämä jäänevät tällä erää 
viimeisiksi messuiksi, joissa olen aktiivisesti 
mukana. 

Aurinkoista kesää toivottelee

Ulla-Maija Arminen
Lautasella-messujen koordinaattori    

ERY:n hallituksen jäsen ja tapahtumavastaava
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ERY:n hallitus esittäytyy...

Jenni 
Alasuutari

Harrastan keväisin villivihannes-
ten keräilyä, kesäisin palstavil-
jelyä ja syksyisin marjojen ja 
sienten keräämistä.

Olen tähän saakka ollut sekasyöjä, mutta 
olen kiinnostunut lisäämään vihannesten, 
marjojen, pähkinöiden ja hedelmien määrää 
ruokavaliossani. Olen kiinnostunut myös kas-
vien ja sienten lääkinnällisistä vaikutuksista. 
Luonto on ehtymätön inspiraationi lähde.

En muista, milloin alun perin tutustuin 
Elävä raakaravinto -yhdistykseen ja elävään 
ravintoon. Syksyllä 2010 olin Helsingin 
työväenopistolla Irma Tolosen pitämällä 
elävän ravinnon peruskurssilla. En ollut 
aiemmin syönyt elävän ravinnon ruokia ja 
vatsani ei ollut tottunut niihin. Olo oli usein 
aika kummallinen niiden syömisen jälkeen.

Samalla kurssilla oli myös Ulla-Maija 
Arminen, joka myös on ERY:n hallituk-
sessa. ERY:n toimistolla olen tutustunut 
myös Sylvia Sandovaliin, jonka kirjoit-
tama kertomus oli Elävän Ravinnon Ystävä 
-lehden numerossa 4/2017.

Toivon voivani kehittää ERY:n toimin-
taa sellaiseksi, että hallinnolliset rutiinit 
hoituvat mahdollisimman suoraviivaisesti 
ja automatisoidusti taustalla, jotta hallitus 
ja jäsenet voivat keskittyä ydintehtäväänsä: 
elävästä ravinnosta ja sen parantavasta vai-
kutuksesta tiedottamiseen ja jäsentensä 
tukemiseen elävän ravinnon elämäntavan 
noudattamisessa.

Toivon jokaisen jäsenen olevan yhtey-
dessä hallitukseen ja kertovan kehitys-
ideoitaan, jotta hallitus voi niitä sitten 
yhdessä jäsenistön kanssa laittaa tärkeys-
järjestykseen ja toteuttaa.

Haluaisin myös, että kaikki jäsenet tun-
tisivat yhdistyksen omakseen ja rohkaistui-
sivat järjestämään tapahtumia ja toimintaa. 
Ensimmäinen askel on yksinkertaisesti 
ottaa yhteyttä johonkin meistä hallituksen 
jäsenistä ja ehdottaa mitä tahansa tapahtu-
maa. Todennäköisesti olemme enemmän 
kuin innostuneita yhteydenotostasi ja pää-
set toteuttamaan unelmaasi tuellamme.

Tule mukaan myös jo suunnitteilla olevien 
tapahtumien ja tempausten toteuttamiseen 
talkooavuksi. Saat uusia ystäviä, riemastut-
tavia kokemuksia, hyviä vinkkejä ja uutta 
oppia. Hallituksen tavoitat helpoimmin 
osoitteesta: ery@elavaravinto.fi.

Aurinkoista ja iloista kesää toivottaen,

Jenni Alasuutari

Kiinnostuk-
seni raa-
karuokaan 
on he-

rännyt vanhempie-
ni myötä. Elävä ravin-
to oli heidän harrastuksensa, kun olin lap-
si. Nykyään käytän raakaravintoa 80-pro-
senttisesti. Koen sen tukevan terveyttäni ja 
luovuuttani.

Hallitustyöskentelyn kautta toivon 
voivani tarjota uusille ihmisille tilaisuuksia 
oppia elävästä ravinnosta sekä vahvistaa jo 
olemassa olevaa elävän ravinnon yhteisöä.

Sara La Mela

Sara 
La Mela

<
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TERVETULOA SYNTYMÄPÄIVÄJUHLIIN 29.9.18 
YHDISTYS TÄYTTÄÄ SYKSYLLÄ UPEAT 35 VUOTTA!

Elävä raakaravinto on 
gluteeniton, laktoositon, maidoton, vegaaninen, 
ekologinen ja terapeuttinen ruokavalio.
Yhdistys on opastanut ja tukenut halukkaita meille 
kaikille sopivaan ruokavalioon jo 35 vuotta.

YHDISTYKSEN 35 VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT OVAT 
29.9.2018 KELLO 18-21 

JOOGAKOULU SHANTISSA, HELSINKI 
PÄÄSYLIPPU 20 € TAI 25 € 

 LUVASSA ON IHANAA OHJELMAA, YHDESSÄ OLOA JA 
HERKULLISTA SYÖTÄVÄÄ!💖💖

Lisätietoja:  
Sitova ilmoittautuminen 31.8.2018 mennessä oikeuttaa 20 € pääsylippuun.  
Sitova ilmoittautuminen 31.8.2018 jälkeen, jolloin pääsylippu on 25 €. 
Sijainti: Joogakoulu Shanti, Runeberginkatu 43, 00100 Helsinki.  
Sähköpostitse: ery@elavaravinto.fi 
Tarkempi ohjelma julkistetaan myöhemmin. 

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY TÄYTTÄÄ SYKSYLLÄ 35 VUOTTA! 

Liity jäseneksi, opit lisää ja tuet yhdistyksen toimintaa. www.elavaravinto.fi

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY TÄYTTÄÄ SYKSYLLÄ 35 VUOTTA! 

Liity jäseneksi, opit lisää ja tuet yhdistyksen toimintaa. www.elavaravinto.fi
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Luonnonyrttien paras käyttöaika 
on vajaa kuukausi kasvukauden 
alusta. Sen jälkeen luonnon kas-
veihin kehittyy karvasaineita. Ke-

rään luonnosta leveälehtisiä voikukkia, vuo-
henputkia, poimulehtiä, horsmaa, siankärsä-
möä, maksaruohoa, nokkosta. Käytän lehtiä 
viherjuomiin, smuuteihin, viherkeittoihin, 
levitteisiin ja murekkeisiin kaupasta hankit-
tavien salaattien ja versojen sijaan.

Palstaviljelijänä minulla on mahdollisuus 
kerätä tuoreita vastailmestyneitä kasveja 
koko satokauden toukokuun alusta marras-
joulukuun pakkasiin asti. Estän kasvien kuk-
kimisen katkaisemalla kukkavarret, jolloin 
kasvit keskittyvät uusien lehtien tekemiseen.

Toki nokkonen ja vuohenputki ehtivät 
kehittää kukkavarsia kesäloman aikana. Sil-
loin katkaisen varret maan pinnasta, jolloin 
muutaman viikon päästä juuristo on kehit-
tänyt uudet tuoreet versot.

Kuivattaminen ja pakastaminen ovat hyviä 
säilöntämenetelmiä. Ryöppään nokkosen aina 
ennen käyttöä tai säilöntää. Pakastan eniten 
nokkosta. Säilön sen pieniin kertakäyttöan-
noksiin. Kun se on ohuesti pakattuna, sen voi 
sekoittaa suoraan kylmästä tehosekoittimessa 
tehtävään ruokaan. Minua on opastettu, että 
kolme nokkosen lehteä päivässä on riittävä 
määrä. Nokkonen on hyvin ravinteikas kasvi. 

Olen tehnyt myös yrttisekoituskuutioita 
jääpalarasioihin kylmäpuristetun öljyn tai 
veden kera. Kuutiot sulavat ja ovat käyt-
tövalmiita noin 10-15 minuutissa.

Villiyrttikurssi Helsingin  
Talosaaressa toukokuussa
Onneksi luonnonyrttien kerääminen ja 
käyttö on suosittua nykyisin. Kukin kerääjä 
voi oman makunsa ja omien mahdollisuuk-
sien ja mieltymysten mukaan tehdä ruokaa 
joko yhdestä kasvista tai sekoittaa kasveja 
keskenään. Itse suosin jälkimmäistä tapaa. 

Kahdenkymmenen osanottajan ryhmä 
kokoontui opettelemaan luonnonyrttien tun-
temusta ja niiden hyötykäytön lisäämistä. 
Vastasin kurssin elävän ravinnon osuudesta. 

Teimme hedelmäistä viherkeittoa, pettu-
ruisleipien päälle riksaa (eli rikkaruoholevi-
tettä, johon avokadon sekaan muusasimme 
luonnonyrteistä vuohenputkea, voikukkaa, 
poimulehteä ja horsmaa sekä kylmäpuristet-
tua oliiviöljyä, valkosipulia, sitruunamehua 
ja hiukan suolaa), voikukkasmuutia ja viet-
namilaisia kevätkääryleitä. Smuutissa oli voi-
kukan lehtiä ja terälehtiä, seesaminsiemeniä, 
hunajaa, sitruunamehua, banaania ja vettä. 
Kevätkääryleissä oli kurkkua, tomaattia, avo-
kadoa, porkkalaa, voikukan ja vuohenput-

Luonnon yrttien säilöminen

Vietnamilaiset kevätkääryleet syödään 
riisipaperikääreineen. Riisipaperia (Rice 
paper) voi ostaa itämaisista kaupoista. 
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Makealupiiniksi luokiteltu val-
kolupiini (Lupinus albus) on 
hernekasveihin kuuluva puh-
distava kasvi. Lupiinin pa-

vuissa on runsaasti proteiinia ja esimerkik-
si mangaania, kuparia ja rautaa. Sen koris-
teelliset versot ovat rapsakoita ja omaavat 
pähkinäisen maun. Versot sopivat vaikka-
pa salaatteihin, mehustamiseen tai kräkke-
rien päälle.

Valkolupiinin versojen on tutkittu sisältä-
vän enemmän proteiineja kuin esimerkiksi 
mungpavun versot. Ne sisältävät myös 
merkittäviä määriä liukenematonta kuitua ja 
B-ryhmän vitamiineja, esimerkiksi tiamiinia, 
niasiinia sekä riboflaviinia. Versoista saadaan 
myös tokoferoleja, karotenoideja, kasvistero-
leja ja fenoliyhdisteitä.

Versot ovat useiden mineraalien runsas 
lähde verrattuna tavanomaisiin viljoihin. 
Lupiinissa on vain vähän antinutrient-

teja (mm. fytiinihappoa), eikä se vaadi 
kuumennusta.

Lupiinien haitta-aineet ovat saman tyyp-
pisiä kuin esimerkiksi härkäpavussa. Alka-
loideiksi kutsutut haitta-aineet sijaitsevat 
siementen uloimmissa kerroksissa, joten 
kuorimalla ja liottamalla voidaan merkit-
tävästi vähentää niiden pitoisuuksia.Valko-
lupiinin versot ovat turvallisia ravinnoksi. 
Syötäväksi tarkoitetut lajit onkin jalostettu 
sisältämään vähemmän alkaloideja.

Valkolupiinin on sanottu alentavan 
korkeaa verenpainetta sekä tuovan helpo-
tusta ruoansulatusvaivoihin.

ERY:n versopiirin kautta on mahdollista 
ostaa tätä mainiota herkkua. Green MJK 
kasvattaa versot luomumullassa ilman lan-
noitteita tai torjunta-aineita.

Sari Häivölä

Valkolupiinin versot

<
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mansikan ja keto-orvokin kukkia.

Elävän ravinnon ydinohje
Elävä ravinto on kehitetty sairauksien en-
naltaehkäisyyn ja/tai niiden parantamiseen. 
Kehomme on itseään parantava järjestelmä, 
kun annamme sille sopivat työkalut. Elävän 
ravinnon kulmakivet:

 ♣ Ruoki kehoasi paljon ravintoaineita si-
sältävällä elävällä ravinnolla.
 ♣ Puhdista paksusuoli sinne keräänty-
neistä aineenvaihduntajätteistä.
 ♣ Lopeta huolestuminen ja rentoudu.
 ♣ Odota terveystavoitteiden mukaisia 
tuloksia ja luota kehosi rajoittamatto-
maan kykyyn parantua. 

Kun ymmärrät nämä neljä tärkeintä ohjetta ja 
otat ne käyttöön elämässäsi, kehollasi on teho-
kas keino parantaa itsensä. Niiden avulla saat 
terveyden, onnellisuuden ja tavoitteiden 
mukaisen tuottavan ja toimeliaan elämän.

Muista, että Luonnolla eli Äiti Maalla on 
suojajärjestelmät, jotka ovat vahvemmat kuin 
ikinä pystymme kuvittelemaan. 

Elävän ravinnon kehittäjän Ann Wig-
moren teesit olen kääntänyt englannista.

Irma Tolonen
elävää ravintoa vuodesta 1987

elävän ravinnon kouluttaja 1993 lähtien
luonnonyrttien käyttäjä vuodesta 2002 

<
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Olen ihan haltioissani voikukan si-
sältämistä mielettömistä ravintoar-

voista, joita jo viime numerossa toin esil-
le. Voikukka sisältää paljon A- ja K-vita-
miinia, foolihappoa, karoteenia ja niasiinia. 
Eli juuri niitä ainesosia, joita meidän ke-
homme kaipaa ja joita se ei todennäköises-
ti saa riittävästi vallitsevasta prosessoidus-
ta ravinnosta.

Olen etsinyt itselleni ihania reseptejä 
internetistä valmiiksi kesää varten enkä 
malta odottaa, että pääsen kokeilemaan 
niitä. Haluan jakaa kanssanne yhden huo-
kuttelevimmista pesto-ohjeista, jonka löy-
sin yhtenä lauantaiaamuna.

Reseptiä valmistaessa on hyvä huomata 
laittaa pestoon tulevat pähkinät valmiiksi 
likoon edellisenä päivänä, koska pähkinöi-
den liottaminen moninkertaistaa pähkinöi-
den ravintoarvot ja elimistön on helpompi 
sulattaa ja käyttää hyödyksi liotetut pähki-
nät. Pähkinöiden liottaminen on osa elä-
vän raakaravinnon perustoimintoja. On siis 

hyvä opetella ajattelemaan ruoanlaittoon 
liittyviä asioita ennakoidusti.

Itse laitan pähkinöitä ja siemeniä likoon 
harva se ilta. Mikä sen ihanampaa kuin 
seuraavana päivänä toteuttaa asioita impul-
siivisesti. Jos en muuta ennätä kokkaa-
maan, niin hurautan blenderissäni yön yli 
liotetut (ja huuhdellut) pähkinät ja sieme-
net herkulliseksi kastikkeeksi salaattiini. 
Kastike lasipurkkiin ja herkkua on tarjolla 
useitakin päiviä.

Tai sitten valmistan pestoa, joka on 
ehdoton ykkönen. Lisään pestoa usein 
salaattiini. Käytän pestoihini usein aurin-
gonkukansiemeniä ja kurpitsansiemeniä, 
koska rakastan niiden ravintoarvoja. Talvi-
sin tulee käytettyä kaupan basilikaa, mutta 
nyt kaikki kokeilemaan voikukkapestoa. 

Voikukkapesto (n. 1 ½ kupillista)
4 kupillista nuoria voikukanlehtiä
3 valkosipulinkynttä
1 kkp cashewpähkinöitä (tai saksanpäh-
kinöitä)
¼-½ kkp kylmäpuristettua neitsytoliiviöljyä 
2-5 tl sitruunasta puristettua mehua 
½ tl suolaa
¼ tl kuivattua sinapinsiemenjauhetta 
hyppysellinen rouhittua mustapippuria
¼-½ kkp ravintohiivahiutaleita

Kerää nuoria voikukanlehtiä, pese ja 
kuivaa lehdet. (Taputtele kuivaksi talous-
paperin avulla, jos sinulla ei ole ”kuivaus-
rumpua”.) 
   Kuori valkosipulinkynnet ja pilko ne 
pienemmiksi paloiksi.
   Laita kuivatut voikukanlehdet moni-
toimikoneeseen. Lisää sitruunan mehu 
ja oliiviöljy. Anna koneen pyöriä kunnes 
seoksesta syntyy tahnamainen.
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   Lisää joukkoon sinapinsiemenjauhe 
ja pyöräytä tehosekoittimessa ainekset 
jälleen sekaisin. Lisää seoksen joukkoon 
valkosipulinkynnet ja pähkinät ja anna 
tehosekoittimen sekoittaa lisätyt ainekset 
sekaisin valmistuvaan pestoseokseen.
   Lisää lopuksi ravintohiivahiutaleita 
makusi mukaan ja sekoita seos vielä 
tasaiseksi.
Anna makujen tasaantua puolisen tuntia 
ennen peston nauttimista. 

Sirpa Kallatsa
Alkuperäinen ohje: vegalicious.recipes/ 

2017/04/15/vegan-dandelion-pesto/

Vuonansalaattia, voikukkapestoa ja 
kurpitsansiemeniä. Pestoon on lisätty 
ripaus Chlorella-jauhetta. Siitä tulee 
mukavasti väriä ja lisämakua.
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Muutama Ann Wigmoren tähän vuo-
denaikaan sopiva resepti on kään-

netty kirjasta Dr. Ann Wigmore’s Recipes for 
Longer Life (1978). Resepteihin on jätet-
ty sulkuihin alkuperäisten reseptien mitta-
yksikkö “cup”, jonka tilavuus on käännet-
ty hyvinkin tarkasti deseihin. Ann Wigmo-
re tosin sanoo reseptikirjassaan, että määrät 
ovat vain viitteellisiä, joten jokainen voi so-
veltaa määriä ja myös vihreitä sen mukaan, 
mitä milloinkin on saatavilla.

Jauhosavikka-voikukkasalaatti
(2-4 hengelle)
2,4 dl (1 cup) tuoreita jauhosavikan lehtiä
4,7 dl (2 cups) (sileitä) voikukanlehtiä
1,9 dl (¾ cup) alfalfan ituja
0,7 dl (⅓ cup) auringonkukansiemeniä, 
liotettuja
0,7 dl (⅓ cup) kookosöljyä

Sekoita ainekset salaattikulhossa. Lisää 
sen jälkeen salaatin päälle:

3 rkl sitruunan mehua
½ tl murskattua valkosipulia
¼ tl paprikamaustetta
¼ tl kelp-merilevää

Voit vaihdella salaattia käyttämällä mitä 
tahansa syötäviä villivihanneksia jauhosa-
vikan ja voikukan sijaan.

Ann Wigmoren viherkastikkeita voi 
käyttää salaatinkastikkeina tai vaikka 
erilaisten raasteiden ja raakamurekkei-
den kanssa. 

Vihreä kastike
1,2 dl (½ cup) kookosöljyä
3 rkl sitruunan mehua
2,4 dl (1 cup) vihreitä kuten tattarinver-
soja, auringonkukanversoja, persiljaa
Tehosekoita kaikki ainekset hyvin.
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Villiyrttikastike
3 ½ dl (1 ½ cup) villivihanneksia, esim. 
voikukanlehtiä, jauhosavikkaa, vihan-
nesportulakkaa, sikuria
1 avokado
1,2 dl (½ cup) vettä
1,2 dl (½ cup) alfalfan ituja

Tehosekoita kaikki ainekset hyvin. Maus-
ta haluamillasi mausteilla.

Vihreä salaatti (2 hengelle)
4,7 dl (2 cups) romaine-, endiivi-, sikuri- 
tai lehtisalaattia
0,6 dl (¼ cup) hienonnettua persiljaa
0,6 dl (¼ cup) hienonnettua ruohosipulia
0,6 dl (¼ cup) vesikrassin lehtiä
0,6 dl (¼ cup) hienonnettua kevätsipulia
½ sitruunan mehu
2 rkl kookosöljyä
1 rkl pähkinä/siemensekoitusta

Yhdistele haluamiasi salaatteja. Jos 
käytössäsi on kaikkia neljää lajia, käytä 
neljäsosa kutakin. Revi salaatit sopiviksi 
suupaloiksi. Lisää hienonnetut persilja, 
ruohosipuli, vesikrassi ja kevätsipuli.
   Laita sitruunamehu ja kookosöljy pie-
neen rasiaan ja ravistele kunnolla. Kaada 
seos salaatin päälle niin, että kaikki 
lehdet peittyvät.
   Ripottele päälle haluamiasi pähkinöitä 
ja/tai siemeniä.

Dr. Ann Wigmore’s Recipes for 
Longer Life. 1978

Minä rakastan jäätelöä. Talvellakin 
syön sitä usein. Tiedän, että monet 

eivät pidä jäätelöstä lainkaan ja toiset voi-
vat syödä jäätelöä vain kesäkeleillä. Viileä 
jäätelö viilentääkin kivasti kehoa helteise-
nä päivänä. 

Vielä muutama vuosi sitten kaupoista oli 
saatavilla vain tofusta ja kaurasta valmistet-
tuja vegaanisia jäätelöitä. En pitänyt oikein 
kummastakaan. Minun ja muiden vegaani-
ruokavaliota noudattavien jäätelön ystävien 
onneksi tilanne on muuttunut täysin. 

Nykyään jäätelöitä on helppo tehdä 
kotonakin, jos vain omistaa tehosekoit-
timen tai blenderin ja pitää banaaneista. 
Nimittäin banaaneista valmistetut jäätelöt, 
nicecreamit, ovat olleet raakaruokailijoi-
den ja vegaanista ruokavaliota noudattavien 
suosiossa pitkään. Ehkä yksi syy on se, että 
ne ovat helppoja valmistaa ja niistä saa joka 
kerta erilaisen, jos haluaa. Eikä nicecream-
jäätelöön tarvitse lisätä sokeria. 

Hyvin kypsyneet banaanit kuoritaan, 
puolitetaan ja pakastetaan. Banaaneja ei ole 
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pakko puolittaa, mutta se helpottaa niiden 
myöhempää käsittelyä. Kun banaanit ovat 
jäätyneet, niitä voi käyttää jäätelön valmis-
tukseen. En aina välttämättä malta odot-
taa jäätymistä, ja joskus laitan ne blende-
riin pakastamatta, mutta silloin lisään blen-
deriin jäisiä marjoja, jolloin lopputulos on 
puolipehmeä.

Sitten kaadan seoksen kannelliseen lasi-
astiaan ja pistän pakkaseen. Noin puolen 
tunnin kuluttua seosta on hyvä pyöräytellä 
lusikalla. Lisään yleensä joukkoon sattumia 
samalla kun sekoittelen seosta. Sattumat 
voivat olla esimerkiksi pienittyjä mansi-
koita tai vadelmia. Itse käytän usein vegaa-
nista ja gluteiinitonta raakagranolaa.

Voit siis käyttää jäätelön paljon myö-
hemminkin. Sitä voi siis tehdä aina, kun 
on hyvin kypsyneitä banaaneja saatavilla. 
Jäätelö on hyvä ottaa hyvissä ajoin ennen 
tarjoilua pöydälle tekeytymään (pehme-
nemään). Jäätelöseos nimittäin kovettuu 
melko kovaksi, kun se on pitempään pak-
kasessa. Se ei käyttäydy kuin kaupan jääte-

löt ja pehmene lusikoitavaksi oltuaan het-
ken pöydällä, sillä tässä jäätelössä ei ole 
kaupan jäätelöihin tyypillisesti lisättyjä 
pehmentymistä edistäviä ainesosia.

Mausteet ovat makuasioita, eikä edes 
välttämättömiä, sillä banaani ja marjat tuo-
vat omat makunsa. Nestettä on hyvä lisätä, 
koska tehosekoitin jumahtaa kesken sekoi-
tuksen jäisten ainesten kanssa eikä seoksen 
valmistamisesta tule mitään.

Annoksesta tulee noin puoli litraa jääte-
löä.

Kuningatar-jäätelöä muistuttava 
nicecream-jäätelö
2 banaania (jäätyneitä)
1-2 dl mansikoita, mustikoita ja/tai  
mustaherukoita 
1-2 tl lakritsijauhetta tai
1-2 tl ceylon kanelia tai
1-2 tl kardemummaa
1-2 rkl kookosmaitoa tai
1-2 rkl mantelimaitoa tai
1-2 rkl kookosvettä tai
1-2 rkl sitruunamehua

Laita puolitetut, pakkasesta otetut ba-
naanit tehosekoittimeen. Lisää tehose-
koittimeen pakkasesta marjoja (mansikoi-
ta ja mustikoita tai/ja mustaherukoita).
   Lisää nestettä, josta pidät ja jota sinulla 
sattuu olemaan saatavilla. Laita tehose-
koittimen kansi kiinni ja käynnistä kone. 
Lisää pikkuhiljaa tehoa. 
   Kun seos on tasainen, kaada seos kan-
nelliseen lasikulhoon, laita kansi kiinni ja 
laita astia pakkaseen.
   Reilun puolen tunnin kuluttua seos on 
sopivan kohmettunutta jäätelökauhan 
käyttämiseksi. Kauho jäätelöä annoskul-
hoihin ja ripottele pintaan esimerkiksi 
granolaa.

Sirpa Kallatsa
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Tämän vegaanisen, gluteiinittoman, 
herkullisen ja ihanan kakun loihti Ebba 
Aminoff Raw’n More -kahvilasta Lauta-
sella-messujen näytöskeittiössä.

Mansikkakakku (12 palaa)
Pohja:
2 dl manteleita
10 taatelia
3 rkl kaakaota
ripaus suolaa
(½ rkl kookosöljyä sulatettuna)

Hienonna monitoimikoneessa mante-
lit, joihin on lisätty ripaus suolaa. Lisää 
taatelit. Hienonna, lisää kaakao ja, jos on 
tarvetta, kookosöljyä.
   Levitä massa kakkuvuoan pohjalle. 
Paina tiiviiksi ja tasaiseksi.
   Laita pohja pakkaseen siksi aikaa, kun 
valmistat täytteen.

Täyte:
2 dl cashewpähkinöitä
2 dl kookosöljyä (sulatettuna)
½ dl agavesiirappia
7 dl mansikoita
1 dl kookosmaitoa
1 rkl baobabjauhetta
½ rkl psylliumkuitua

Sekoita blenderissä liotetut cashewpähki-
nät, kookosöljy ja agavesiirappi tasaiseksi 
massaksi. Lisää mansikat ja lopuksi koo-
kosmaito. Sekoita tasaiseksi ja maista.
   Lopuksi lisää baobabjauhe ja psylliumi.
Kaada kakkuvuokaan ja laita pakkaseen 
hyytymään (yön yli tai vähintään 4-5 
tuntia).

Suklaakuorrutus:
½ dl kaakaojauhetta
½ dl agavesiirappia
¼ dl kookosöljyä

Sekoita suklaakuorrutuksen ainekset 
blenderissä tasaiseksi massaksi ja kuorru-
ta kakku. Koristele mansikoilla.

Ebba Aminoff, Raw’n More

Korjaus 
Tattari-taatelipuuron reseptiin
Edellisen numeron 1/2018 Reseptit-
osuudessa Tattari-taatelipuuron reseptin 
selitysosaan (s. 24) oli lipsahtanut virhe. 
Reseptissä puhuttiin lykopeenistä, kun 
kyseessä piti olla fagopyriini. Valmistus-
ohjeessa pitää siis olla:
   Huuhtele tattarinjyviä vuorotellen 
kylmässä ja kuumassa vedessä, kunnes 
elimistölle haitallinen fagopyriini on 
huuhtoutunut pois. 
   Tattarin ohella myös hirssi pitää huuh-
della hyvin kuumalla vedellä ennen liotus-
ta/idätystä ja lopuksi vielä kylmällä, jotta 
lievästi myrkyllinen fagopyriini irtoaa.
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Ajatus vihermehujen ja tuorepuu-
rojen mukaan tuomisesta Saa-
rijärven pääsiäiskurssille nousi 
esiin miltei vuosi sitten. Joogan-

opettaja ja voimistelunopettaja Sari Pentti-
lä on ollut ERY:n jäsen jo pitkään. Kun Sa-
ri kysyi minulta halukkuutta tulla pitämään 
joogan lomassa luentoja Saarijärvelle, in-
nostuin välittömästi! Jooga ja puhdistavat 

vihermehut sekä tuorepuurot kun sopivat 
yhteen kuin nenä päähän!

Heräsimme mieheni kanssa aamuisin jo 
kuuden jälkeen puristamaan vehnän- 
orasta ja vihermehuja sekä valmistelemaan 
tuorepuuroja yhdistyksen toimistosta lai-
naamillani koneilla. Rohkeimmat joogaili-
jat uskalsivat maistella vehnänorasmehua, 
osa joi aamumehuksi viherversomehua, 
joka myös on hyvin puhdistavaa. Aamume-
hujen jälkeen Sari ohjasi meille päivittäin 
avaavan joogaharjoituksen.

Aamujoogan jälkeen oli aamiaisen vuoro. 
Olimme joogaopiston Kaarina-emännän 
kanssa suunnitelleet etukäteen, että tekisin 
aamupalalle myös tuorepuuroja maistetta-
vaksi. Kolmena aamuna joogailijat saivat 
maistaa peruspuurojen ja ihanan aamupa-
lan lisäksi chia-omena-kaura-, tattari- ja 
hirssi-sitruunatuorepuuroja. 

Aamupalan jälkeen oli vuorossa ERY:n 
luento-osuus. Luennoilla kävin läpi mm. 
seuraavia aiheita: Mitä on elävä/raakara-
vinto? Miten voin puhdistaa kehoa? Mehus-

Joogaa höystettynä vihermehuilla ja 
tuorepuuroilla sekä luentoja kehon 
puhdistamisesta ja elävästä raakara-
vinnosta. Ulla-Maija Arminen pääsi 
viettämään pääsiäisen Saarijärven 
joogaopistolla kahdenkymmenen 
muun kurssilaisen kanssa puhdis-
tuen ja uudistuen sekä ihanista 
joogahetkistä nauttien. 

Pääsiäinen puhdistuen ja uudistuen
- joogaten ja uutta 

oppien



26

taminen, miten voisin aloittaa mehustuksen 
ja minkälaisilla koneilla? Viimeisen päivän 
luennon aiheena oli: Tuorepuurot, helppo ja 
ravitseva aamiainen.

Superihanan, mm. ituja, versoja ja 
hapankaalia sisältävän kasvislounaan jäl-
keen ulkoilimme päivittäin. Säät suosivat 
meitä aivan uskomattomilla aurinkoisilla 
kevätkeleillä koko pääsiäiskurssimme ajan! 

Iltapäivisin jatkoimme Sarin pitämillä 
luennoilla, joissa aiheena oli Joogafiloso-
fiaa, hellittäminen ja anteeksianto. Teemat 
sopivat erittäin hyvin sekä pääsiäiseen että 
tähän kurssikokonaisuuteen.

Iltaisin ennen illallista oli Suomen jooga-
liiton puheenjohtaja Jorma Rusasen vuoro 
ohjata meille joogaa. Jorman harjoituk-
set päättyivät perjantaina pidempään ja lau-
antaina vähän lyhyempään jooganidraan, 
syvärentoutukseen.

Puhdistuen ja uudistuen teemaan sopi 
erittäin hyvin ennen saunaa pidetty kuo-
rinta ja jalkakylpymeditaatio. Koska oli 
täyden kuun aika, juhlistimme sitä iltanuo-
tiolla mantroja laulellen.

Iloinen pääsiäisyllätys oli myös se, että 
ERY sai kahdeksan uutta jäsentä Saarijär-
ven pääsiäiskurssilta.

Ulla-Maija Arminen ja Kari Ketonen

<

YHDISTYKSEN 
SÄÄNNÖT 6.5.2018 alkaen

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Elä-
vä raakaravinto ry ja ruotsinkielinen nimi 
Levande råkost rf, englanniksi Living and 
Raw Food Finland. 

Yhdistyksen kieli on suomi, sen kotipai-
kka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on kansanter-
veyden edistäminen elävän ravinnon avul-
la, missä korostuu ihmisen oma vastuu ter-
veyden ylläpitämisestä. Yhdistys toimii yh-
dyssiteenä elävän ravinnon käyttäjien kes-
ken sekä pitää yhteyttä vastaaviin järjestöi-
hin myös ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
järjestää esittely-, puhe- ja neuvontatilaisuuk-
sia, kursseja ja luentoja, harjoittaa julkaisu-, 
kustannus- ja terveyskotitoimintaa ja tukee 
yksittäisten jäsentensä ja heidän alueellisesti 
järjestämiensä kerhojen toimintaa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista irtaimistoa ja kiinteistöjä. Toi-
mintansa tukemiseksi yhdistys vastaanottaa 
lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asian-
mukaisen luvan saatuaan myyjäisiä ja arpa-
jaisia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannus-
toimintayritystä, ravintoaineiden ja tar-
vikkeiden myynti-, terveyskoti- ja ravinto-
liikettä sekä luonnonmukaisin perustein 
hoidettua maatilayritystä.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton 
tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen 
yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdis-
tyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua 
luonteeltaan pääasiassa taloudelliseksi.

3§ Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, 
joka hyväksyy yhdistyksen päämäärän ja 
tarkoituksen ja jonka hallitus hyväksyy 
jäseneksi.
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Poliittisesti ja uskonnollisesti yhdistys on 
riippumaton.

4§ Maksut
Jäsen- ja liittymismaksun suuruuden päät-
tää yhdistyksen vuosikokous. Jos kumpikin 
puoliso on liittynyt yhdistyksen jäseneksi, 
on avioparin/avoparin jäsenmaksu 150 % 
yksityisen jäsenen jäsenmaksusta. Opiske-
lijoille ja eläkeläisille voi hallitus pyynnöstä 
myöntää alennuksen, jonka suuruuden yh-
distyksen vuosikokous määrää. Jäsenen, jo-
ka sairauden, työttömyyden tai muun vas-
taavan syyn takia on kykenemätön täyttä-
mään jäsenmaksuvelvollisuutensa, voi hal-
litus vapauttaa jäsenmaksun suorittamises-
ta määräajaksi.

5§ Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa sen lainmu-
kaisena elimenä yhdistyksen hallitus, jon-
ka vuosikokous valitsee vuodeksi kerral-
laan ja johon kuuluu 5-9 varsinaista jäsen-
tä, joiden joukosta vuosikokous valitsee 
puheenjohtajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan ja keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin, varasihteerin, 
rahastonhoitajan ja muun mahdollisen 
toimihenkilön.

Hallitus on päätösvaltainen, jos saapu-
villa on puheenjohtajan tai varapuheen-
johtajan lisäksi vähintään puolet hallituk-
sen jäsenistä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheen-
johtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä 
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juok-
sevissa asioissa nimen voi kirjoittaa rahas-
tonhoitaja yksin.

Hallituksen tehtävänä on panna toimeen 
yhdistyksen kokouksen päätökset, valmistaa 
asiat seuraavaa yhdistyksen kokousta varten 
sekä hoitaa yhdistyksen asiat ja edustaa sitä.

6§ Yhdistyksen kokoukset
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on saatet-
tava jäsenten tietoon viimeistään 14 päivää 

ennen kokousta yhdistyksen julkaisemassa 
kaikille jäsenille jaettavassa lehdessä tai jo-
kaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjallisella 
kutsulla tai sähköisellä jäsentiedotteella.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä 
marraskuun loppuun mennessä ja kevätko-
kous maaliskuun loppuun mennessä.

7§ Tilinpäätös, tilien ja hallinnon tarkastus
7.1 Tilikausi on kalenterivuosi. Tilin-

päätös on esitettävä toiminnantarkastajille 
28.2. mennessä yhdistyksen ja hallituksen 
pöytäkirjojen, hallituksen vuosikertomuk-
sen, toimintakertomuksen ja toimintasuun-
nitelman ja muiden tarpeellisten asiakirjo-
jen kanssa.

7.2  Yhdistyksen hallitus kokoontuu 
vuoden alussa heti edellisen tilinpäätöksen 
valmistuttua käsittelemään edellisen vuo-
den tilinpäätöksen, taseen ja toimintaker-
tomuksen. Antaa sen jälkeen tilit toimin-
nantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 
28.2 mennessä. 

7.3 Toiminnantarkastajien tulee antaa kir-
jallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen kevätkokousta varten hal-
litus laatii kertomuksen edellisen vuoden 
toiminnasta ja hallinnosta.

Yhdistyksen syyskokouksissa käsitellään 
seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä 
ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden toi-

mintasuunnitelma, tulo- ja meno-
arvio, jäsenmaksun suuruus sekä 
jäsenmaksusta myönnettävän alen-
nuksen suuruus.

5. Päätetään hallituksen jäsenten 
määrä. Valitaan hallituksen jäsenet. 
Valitaan hallituksen jäsenten jou-
kosta hallituksen puheenjohtaja. 
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Uusi hallitus aloittaa toimikautensa 
seuraavan vuoden alusta.

6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa 
ja yksi varatoiminnantarkastaja. 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 

Yhdistyksen kevätkokouksissa käsitellään 
seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä 
ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitetään tilinpäätös (tuloslaskelma 

ja tase), edellisen vuoden toiminta-
kertomus  ja toiminnantarkastajien 
lausunto. 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistami-
sesta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä edelliselle hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. 

6. Käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 

8§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sekä 
ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 

ja tilintarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvista- 

misesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio, liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruus sekä jäsen-
maksusta myönnettävän alennuksen 
suuruus.

7. Päätetään hallituksen jäsenten 

määrä. Valitaan hallituksen jäsenet. 
Valitaan jäsenten joukosta hallituk-
sen puheenjohtaja.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi 
varatilintarkastaja.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jon-
kin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltä-
väksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitetta-
va hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Sääntöjen muutos
Näiden sääntöjen muuttaminen voi tapah-
tua yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräi-
sessä kokouksessa. Muutosehdotus on toi-
mitettava jäsenille tiedoksi vähintään 14 
päivää ennen kokousta. Muutoksen hyväk-
symiseksi vaaditaan vähintään 2/3 äänten 
enemmistö.

10§ Yhdistyksen purkaminen tai 
lakkauttaminen
Yhdistystä ei voi purkaa, mikäli seitsemän 
(7) sen jäsentä yhdistyksen kokouksessa il-
moittaa haluavansa jatkaa toimintaa. Jos 
yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luo-
vutetaan sen jäljelle jäävät varat elävän ra-
vinnon tutkimustoiminnan edistämiseen.

11§ Tällä sääntömuutoksella ei loukata 
saavutettuja jäsenoikeuksia.<
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Päivittäin saan vastailla uusien asiak-
kaiden ihmetteleviin kysymyksiin 
kahvilan tarjonnasta. Mutta toi-
saalta moni tulee varta vasten ve-

gaaniseen, gluteenittomaan ja paljon elävää 
ravintoa/raakaruokaa tarjoavaan luomu- ja 
terveyskahvilaan lounaalle tai välipalalle.  

Opiskelin elävän ravin-
non Hippocrates Instituu-
tissa Floridassa talvella 
2013 ja olin kaksi vuotta 
sataprosenttisesti elävällä 
ravinnolla. Nautin yhä 
pääasiassa elävää ravintoa. 
Olen opettanut elävää 
ravintoa yhdistettynä 
vuosikymmenten ope-
tusalaani villiyrtteihin eri 
puolilla Suomea mm. Turussa, Helsingissä, 
Iisalmessa, Pielavedellä, Kiuruvedellä, Sot-
kamossa ja Frantsilan yrttitilalla.

Ajatus elävän ravinnon kahvilan tai 
ravintolan perustamisesta syntyi jo heti pal-
attuani Hippocrates Instituutista yli viisi 

vuotta sitten. Asuin Iisalmessa ja ymmär-
sin, ettei pienen kaupungin väestöpohja 
riitä erikoisravintolalle. Pidin kuitenkin 
kokeeksi elävän ravinnon ravintolapäivän, 
joka veti parikymmentä ihmistä.

Ajatuksesta tekoihin
Muutettuani viime mar-
raskuussa Kuopioon aja-
tus ravintolan perusta-
misesta lähti versomaan. 
Paljon kysymyksiä kui-
tenkin pyöri mielessä: 
Uskaltaisiko? Olisiko riit-
tävästi asiakkaita? Mistä 
rahat perustamiseen ? 

Lähdin aktiivisesti 
etsimään kahvilatiloja 

tammikuussa ja kävin katsomassa lähes 
kaikki vuokrattavat kiinteistöt. Ongelma-
na oli, ettei niissä ollut ”elintarvikehuo-
neistoa” eli terveysviranomaisten tar-
koittamaa, asiallista ja hygieenistä keit-
tiötä ja tarjoilutiloja. Keittiön varustelu 

on avattu 

Elävän raakaravinnon sanoma  
leviää Savossa entisestään, kun 
Virpi Virolainen perusti alan  
kahvilan Kuopioon. Monivuotinen 
haave sai arvoisensa toteutuksen 
kulttuurihistoriallisessa  
ympäristössä.

- Mitäs nää on? kysyy asiakas  
kummastellen.
- Ne on kräkkereitä, eräänlaisia 
näkkäreitä, jotka on valmistettu 
elintarvikekuivurissa alle 42  
asteessa. Niissä on kaikki  
ravintoaineet tallella toisin kuin  
kuumennetussa ruoassa, vastaan.

Eläväinen 
kahvila

Virpi Virolainen ja mustat raakasuklaat.

Kuopion  
Korttelimuseolle
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olisi maksanut ainakin 50 000 euroa eikä 
minulla ollut mahdollisuuksia sellaiseen. 

Ainut tarjolla ollut valmis kahvilatila olisi 
sitonut kahdeksi vuodeksi ylettömän kal-
liiseen vuokraan ja lisäksi välttämätöntä 
irtainta kalustoa myytiin 10 000 eurolla. 
Tila oli kyllä hyvällä kauppapaikalla torin 
reunalla, mutta sinne johtivat rullaportaat, 
jotka pitävät kovaa meteliä lakkaamatta. 
Se ei ole elävän ravinnon hengen mukaista 
eikä äänisaasteessa työskentelykään tuntu-
nut mielekkäältä. Luovuin siitäkin paikasta.

Lähdin liikkeelle työttömyydestä ja sain 
selville, että minulla on mahdollisuus saada 
alkuvaiheeseen starttirahaa hengenpitimiksi, 
kun yritys ei vielä pysty maksamaan palkkaa. 
Uusyrityskeskuksen maksuton palvelu toimi 
apuna yrityksen perustamisvaiheessa varsin- 
kin kannattavuuslaskelmissa ja antamalla 
puoltavan lausunnon starttirahan 
myöntäjälle.

Yrityksen perustamisessa oli paljon työtä, 
mutta olin innoissani ja etenin päättäväisesti 
kuin juna asemalta toiselle.  

Puheliaana ihmisenä kerroin luovan tans-
sin ryhmässäni, että etsin kahvilatilaa. “Se 
korttelimuseon kahvilahan on tyhjillään! 
Se on hieno paikka”, sanoi eräs vanhempi 
nainen, treenikaverini.

Menin heti seuraavana päivänä katsomaan 
paikkaa ja näin, että se oli juuri sellainen, 
jota olin rukoillut: Valmis kahvila vanhassa 
talossa!

Idyllinen sisäpiha suljetussa 
pihapiirissä ja kahvilatilat  
täydellisine keittiöineen  
valmiina aloittamiseen
Sain kuin sainkin kahvilan vuokrattua, start-
tiraha myönnettiin ja nyt Eläväinen kahvila 
on toiminut jo maaliskuun loppupuolelta 
yhä uusien asiakkaiden löytäessä sinne.

“Onks tääl mitään vegaanista? Oisko teil 
mitään gluteenitonta?” ovat tavallisia kysy-
myksiä, joihin iloisesti vastaan: “Meillä on 
kaikki vegeä ja gluteenitonta - myös minä.”  

Kahvilan aukiolo on sidottu kortteli-
museon aukioloon ja nyt kesä-elokuussa 
kahvila on auki tiistaista lauantaihin kello 
10-17. Kahvila tarjoaa päivittäin lounasta: 
elävää ravintoa/raakaravintoa villiyrttejä 
sisältävine salatteineen, ituineen ja raastei-
neen sekä pähkinä- ja siemenkastikkeineen 
ja kräkkereineen. 

Lisäksi lounaalla on tarjolla lämmin 
ruoka. Raakaruokalounas on tarjolla 
kello 11-17 ja lämmin ruoka vähintään 
kello 11-15. Useimmat asiakkaat ottavat 
kehotuksestani ensin ison lautasellisen raa-
karuokaa ja sen jälkeen lämpimän ruoan.

Lauantaisin tarjoamme yleensä brunssia 
seisovasta pöydästä. Brunssi on ollut suo-
situin ja sinne voi tehdä pöytävarauksen. 

Käytän paljon villiyrttejä, jotka kerään 
Vieremältä, omalta pieneltä ekotilaltamme. 
Siellä ruoho leikataan sähköisellä siimaleik-
kurilla, joten bensan myrkkyjä ei siis pääse 
yrtteihin. Kahvilan resepteissä villiyrtit ovat 
päivittäin mukana mm. erilaisina pestoi-
na ja muina kastikkeina, salaatteina sekä 
kräkkereissä.

Lounaan lisäksi makeaa ja mehuja
Joka päivä on tarjolla myös erilaisia raaka-
kakkuja ja raakapiiraita pääasiassa luonnon-
marjoista. Talon omat terveysvaikutteiset 
raakasuklaat kuten kelta-ruskeat kurkuma-
suklaat ja vihreä-ruskeat chlorellasuklaat se-
kä pihlajanmarjoilla maustetut tuovat no-
peasti voimaa. 

Eläväisen sateenkaarisalaatti.
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Suun saa makeaksi myös vaikkapa talon 
omilla voimapalloilla tai voimapatukoilla, 
jotka on makeutettu luomutaateleilla.

Smuutteja (smootheja) tehdään tilauk-
sesta, jotta ne ovat aivan tuoreita nautit-
taessa. Smuuttit makeutetaan stevialla. 
Mustikkasmuutti on ollut suosituin, mutta 
tarjolla on myös vihersmuutti, omena-pih-
lajasmuutti ja vaalea viettelys vaaleista kar-
viaismarjoista - ja tottakai asiakas saa tilata 
myös toivomussmuuttin.

Vihermehua puristetaan tilauksesta ja 
porkkanamehua tai muitakin tuorepuristet-
tuja mehuja on mahdollisuus saada, jos 
aineksia vain on paikalla.

Myönnytyksenä ns. tavallisille museoa-
siakkaille on tarjolla myös kauracookieita 
ja gluteenitonta kauraleipää sekä kaurapan-
nukakkua, jotka on paistettu uunissa. Pan-
nukakku nautiskellaan tuoremustikkahil-
lon, taatelihillon ja cashewkerman kanssa. 
Kauratuotteet valmistetaan tietenkin glu-
teenittomasta kaurasta. Suunnitelmissa on 
myös elävän ravinnon pannukakun esiin-
tuloa. Lisää tuotteita on muutenkin tulossa 
koko ajan valikoimiin. Aitojen sokeritto-
mien jäätelöiden tuotekehittely on tätä kir-
joitettaessa vielä kesken. 

Eläväinen kahvilalla on Facebookryhmä, 
jonne hyväksytään kaikki halukkaat ja jossa 
saa rennon vapaasti keskustella ja ideoida 
toimintaa. Lisäksi on Facebooksivut kah-
vilan tiedotustoimintaa varten.

Molemmissa julkaistaan paitsi viikon 
lounaslista ja muu ruokapuolen tarjonta 
myös muut Eläväisen järjestämät tapahtu-
mat ja kokoontumiset. FB-ryhmäläiset tai 
ketkä tahansa voivat ehdottaa tai järjestää 
mieluistaan toimintaa joko kahvilan sisäti-
loissa tai pihakahvilassa tai kahvilan hal-
linnassa olevassa tunnelmallisessa aitassa. 
Muun muassa aamujoogaa yhdistettynä 
elävän ravinnon/raakaravinnon aamiaiseen 
on jo järjestetty. Tulossa on ainakin taimien 
myyntipäivät kesäkuussa ja elävää musiik-
kia heinäkuussa. Kahvilan sisätiloissa pide-
tään vaihtuvia taidenäyttelyitä.

Myös aittaan on tätä kirjoitettaessa varattu 
elokuussa taidenäyttely. Tulossa on myös 
elävän ravinnon kursseja sekä elävän ravin-
non keittiökursseina että villiyrttiretkiä 
sisältävinä kysynnän mukaan. 

Tervetuloa tutustumaan, jutustelemaan 
ja vaikka tekemään tietokonetöitä rauhal-
liseen kahvilaan tunnelmallisine ulkoti-
loineen! Elävän raakaravinto -yhdistyksen 
jäsenille pieni alennus kaikista tuotteista.

Virpi Virolainen
FB-ryhmä facebook.com/search/top/?q= 
eläväinen%20kahvila
FB-sivut facebook.com/Eläväinen-1600905089963088/
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Tattaritabouleh höystettynä sekä papri-
ka- että pähkinäkastikkeella.

Luonnonmarjoja hyödynnetään 
piiraissa ja kakuissa kuten tässäkin 
monimarjaraakakakussa.

<
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Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia

Toimisto lomailee
Yhdistyksen toimisto on kesälomalla heinä-
kuun. Toimisto palvelee 6.8. alkaen. Samal-
la viikolla käynnistyy myös toimiston pu-
helin- ja toimistopäivystys.

Yhdistys ja lehti toivottavat jäsenilleen ja 
lukijoilleen antoisaa kesää!

Yhdistykselle 
uudet säännöt
Ylimääräinen vuo-
sikokous päätti yh-
distyksen uusis-
ta säännöistä tou-
kokuussa. Sään-
nöt ovat kokonai-
suudessaan leh-
dessä ja luetavissa 
myös yhdistyksen 
nettisivuilta.

Uusi jäsenkortti on voimassa 
tammikuun 2019 loppuun asti
Ota talteen lehden takakannessa oleva jä-
senkortti, joka on voimassa vuoden 2019 
tammikuun loppuun.

ERY:n jäsenkortin voi nyt myös ladata 
sähköisessä muodossa omaan älypuheli-
meen. Tilaa oma mobiilikorttisi osoitteesta 
bit.ly/erynmobiilikortti.

AURINKOISTA JA ANTOISAA 
KESÄÄ KAIKILLE LUKIJOILLE!
T. Yhdistyksen hallitus ja lehden toimitus
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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

Yhdyshenkilöitä
Jäsenedut
Tarkista sivulta 35 voimassa olevat jäsenedut. 
Ilmianna paikallinen toimija, jolta haluaisit 
saada ERY:n jäsenedun: ery@elavaravinto.fi.

ERY:n 35-vuotisjuhlat  
syyskuussa
Elävä raakaravinto ry täyttää syksyllä 35 
vuotta. Yhdistyksen 35-vuotissyntymäpäi-
väjuhlat pidetään 29. syyskuuta kello 18-21 
Joogakoulu Shantissa Helsingissä. Luvas-
sa on ohjelmaa, yhdessäoloa ja herkullis-
ta syötävää. Tarkempi ohjelma julkistetaan 
myöhemmin.

Ilmoittautua voi ERY:n sähköpostiin ery@
elavaravinto.fi. Sitova ilmoittautuminen 
31.8. mennessä oikeuttaa 20 euron pääsylip-
puun. Sen jälkeen pääsylippu on 25 euroa. 

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan yhdis-
tystä ja sen 35-vuotista taivalta terveyden ja 
hyvinvoinnin hyväksi!

Syyskokous marraskuussa
Uusien sääntöjen mukainen syyskokous pi-
detään marraskuussa. Kokouskutsu lähete-
tään viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Irma Tolosen koulutuksia
Irma Tolonen suunnittee elävän raakara-
vinnon kursseja syksyyn. Syksyn ohjelma 
tulee ERY:n kotisivuille ja Facebookiin.

Raakaravinnon ja elävän         
ravinnon kouluttaja ja esittelijä
Varaa ERY:n hyvin varustetut ja edulliset 
koulutustilat käyttöösi elävän raakaravin-
non kursseja, iltamia, näyttelyjä tai tuoteil-
toja varten vaikka koko vuodeksi.
Tee varaus numerosta 050 501 0505 tai 
meilaa osoitteeseen ery@elavaravinto.fi.

Seuraa yhdistyksen kotisivuja, Facebookia ja 
jäsentiedotetta, joissa ilmoitamme ajankohtai-
sista koulutuksista, kursseista ja tapahtumista.
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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

Luomupuuvillainen I love raw -kangaskassi 
jäsenille, 8 €, muille 10 €

Keraaminen idätysastia vesiviljelyyn,        
jäsenille 23 €, 
muille 25 €

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. Paketti 
lähtee tilaajalle, kun maksusuoritus näkyy 
yhdistyksen tilillä.
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JÄSEN
Elävä raakaravinto ry

www.elavaravinto.fi

heinäkuu 2018-
tammikuu 2019

Elävä raakaravinto -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  
nettikaupassa koodilla ERY5
• ekosego.fi 5 % nettikaupan  
tuotteista koodilla ery5
• Nokkonen 5 % kaikista tuotteista 
nokkonen.fi-verkkokaupassa  
koodilla “ery2018” sekä 20 % digi- 
tuotteista (e-kirjat ja jatkossa online-
kurssit) koodilla ”erydigituotteet”  
sivustolta elavaravinto.nokkonen.fi
• raakapuoti.fi 5 % kaikista  
normaalihintaisista verkkokaupan  
tuotteista koodilla ERY-5P
• Ruohonjuuri 5 % normaali- 
hintaisista tuotteista, kaikki liikkeet ja 
verkkokaupassa koodilla E6H4UV4S
• Fitnessfirst 10 % verkkokaupassa 
koodilla ”Ery10”
• luontaistukku.fi 10 % ensimmäisestä 
tilauksesta verkkokaupassa  
koodilla ERY10

ERY:n jäsenyys kannattaa

Seuraathan ERY:ä myös 
Instagramissa

www.instagram.com/
elavaraakaravintory





• 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
• Nutlyn verkkokaupassa 15 %  
koodilla ERY15
• Foodin 20 % verkkokaupassa  
koodilla ERY20
• Hamppumaa.fi-verkkokaupassa  
20 % hamppuelintarvikkeista  
koodilla hamppua

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

Jäsenkortin voi myös ladata sähköi-
sessä muodossa omaan älypuheli-
meen. Tilaa oma mobiilikorttisi  
osoitteesta bit.ly/erynmobiilikortti.
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Elävä raakaravinto ry
Museokatu 9 C 25
00100 Helsinki
(käynti Vänrikki Stoolin katu 1         
porttikäytävästä)

Toimisto on kesälomalla heinäkuun.
Toimisto aukeaa 6. elokuuta.

Puhelinpäivystys 9.8. alkaen 
torstaisin
klo 12-14

Toimistopäivystys 9.8. alkaen
torstaisin klo 14-18

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

ERY:N HALLITUS 2018
Sirpa Kallatsa, puheenjohtaja
sirpa.kallatsa@gmail.com

Georgi Shurupov, varapuheenjohtaja
georgi.shurupov@hotmail.com

Riitta Suominen, rahastonhoitaja
riittamomi@gmail.com

Sari Häivölä, sihteeri
sari.haivola@gmail.com

Jenni Alasuutari
eforjenni@gmail.com

Ulla-Maija Arminen
ulla-maija.arminen@omnia.fi

Sara La Mela
lamela.sara@gmail.com

Varajäsenet:
Katja Lavanni
katjahla@gmail.com

Johanna Rajamäki
johannarajamaki1@gmail.com

Verkkosivut: www.elavaravinto.fi

Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH
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JÄSEN
Elävä raakaravinto ry
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