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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 

pienryhmätoimintaa
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 26 euroa 
ja yhteisöjäsenmaksu 76 euroa vuo-
dessa. Opiskelijat, eläkeläiset sekä 
peruspäivärahalla olevat työttömät 
saavat 40 prosentin alennuksen jä-
senmaksusta todistusta vastaan.

Yhdistyksen jäsenenä saat jäsen-
etuja sivulla 35 mainituista liikkeistä.
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VUODEN 
TERVEYSTUOTE 

2019

Seuraaville kurkumaa koskeville 
terveysväittämille haetaan hyväksyntää 
• Auttaa ylläpitämään maksan terveyttä 
• Auttaa tukemaan maksan normaalia toimintaa
• Tukee maksan toimintaa ja sapen eritystä
• Edistää ruuansulatusnesteiden erittymistä elimistössä
• Auttaa helpottamaan rasvojen pilkkoutumista maksassa
• Edistää ruuansulatusta

Markkinoiden vahvin ja puhtain 
kurkumiinivalmiste

www.biomed.fi
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”
Hallitukselta

Viime vuonna kasvisravinnon yh-
teiskunnallinen merkitys tun-
nistettiin laajemmin kuin kos-
kaan: kasvisravinto on tehokas 

keino torjua ilmastonmuutosta sekä yksilö- 
että valtakunnallisella tasolla. Tavoitteena 
on myös saada sairaudenhoitokustannusten 
jatkuva kasvupainotteinen käyrä käänty-
mään laskuun. Elävä raakaravinto on osoit-
tautunut toimivaksi ratkaisuksi elintapa-
sairauksien ennalta ehkäisemiseen ja niistä 
parantumiseen. 

Siksi ERY haluaa jatkaa tämän tiedon le-
vittämistä ja jäsentensä tukemista elämän-
tavan muutoksessa. Onnistunut muutos on 
paras todiste elävän ravinnon parantavasta 
vaikutuksesta. Pyydämme yhdistyksen jäse-
niä kertomaan onnistumisistaan meille. Me 
puolestaan kerromme niistä lehtemme Mi-
nun tarinani -osiossa.    

ERY:n toiminta on saanut myös tunnis-
tuksen. Yhdistys sai vuodelle 2019 Sosiaali-  ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus Stealta apura-
han Maakuntakiertueen järjestämiseen. Maa-
kuntakiertueella ERY:n aktiivi kävi eri paik-
kakunnilla kertomassa elävän ravinnon ohjel-
masta. Samalla saimme lisää jäseniä. 

Yhdistys on saanut myös TE-toimis-
tolta tukea toimistotyöntekijän palkkauk-
seen. Sekä Riika Savikoski-Singh että Sari 
Piippo ovat osoittautuneet hallituksen kor-
vaamattomaksi avuksi. 

Pyrimme myös jatkossa laajentamaan yh-
distyksen tuntemusta pääkaupunkiseudun  
ulkopuolelle. ERY:n sivusto sekä FB-ryh-
mät tarjoavat tähän uusia mahdollisuuksia. 
Samalla lähetämme lehtemme paikkakun-
tien kirjastoihin.

Ilmoittakaa hallitukselle tilaisuuksista, 
joihin ERY voisi osallistua ja järjestäkää 
vastaavia tapahtumia itse. Tästä hyvänä esi-
merkkinä oli marraskuussa pidetty Panee-

likeskustelu yhteistyössä Vegaaniliiton pää-
kaupunkiseudun paikallisryhmän kanssa. 

Ruoka ja terveys ovat herkkiä aiheita ja 
moni tarvitsee aikaa selvittää vaihtoehdot 
rauhassa. Tässä nettisivustamme on apua. 
Yhdistyksen kotisivut päivitettiin viime 
vuonna. Sivustolla on reseptejä ja valmis-
tusohjeita sekä perusteita elävän raakaravin-
non valinnoille. Minun tarinani -osio tar-
joaa esimerkkejä henkilökohtaisista onnis-
tumisista, jotka motivoivat muutokseen. 
Muistakaa käydä nettisivuillamme ja kom-
mentoida julkaisuja sekä näyttää sivustoa 
tutuille ja lähipiirille. 

Kokemusten vaihto jatkuu myös ERY:n 
molemmissa Facebook-ryhmissä. Kysymys-
ten lisäksi voitte laittaa sinne myös ehdo-
tuksenne tapahtumien järjestämisestä ja ke-
rätä oma-aloitteisesti tukiryhmä omalla 
paikkakunnalla. 

Tälle vuodelle ERY ei ole saanut 
STEA:lta tukirahoitusta Maakuntakier-
tueelle, joten tänä vuonna meidän on ol-
tava aktiivisempia itse. Yhdistyksen toi-
minnan turvaaminen vaatii myös kustan-
nusten alenemista. Näitä mahdollisuuk-
sia löytyy mm. jäsenrekisterin ylläpidosta 
ja kirjanpitoasioista. Siksi hallitus päätti 
vaihtaa nykyisen Eebu-kirjanpito-ohjel-
mamme edullisempaan Merit Aktivaan.

Lehden painaminen ja jakelu muodos-
tavat toiminnan toisen suuren menoerän. 
Siksi vaihdoimme viime vuosina käytetyn 
painotalon tarjousten perusteella edullisem-
paan. Hallitus päätti, että jatkossa lehteä ei 
voida toimittaa niille, jotka eivät huolehdi 
jäsenmaksuistaan.

Päätimme poistaa jäsenrekisteristä ne jä-
senet, jotka eivät useista pyynnöistä huoli-
matta olleet maksaneet vuoden 2019 jäsen-
maksua. Pyydämme jäseniä jatkossa hoi-
tamaan jäsenmaksunsa ajoissa. Toimin-

Tavoitteena 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen
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nan varmistamiseksi kannustamme jäseniä 
myös tukemaan yhdistystä täydellä jäsen-
maksulla. Selvitämme mahdollisuutta mak-
saa jäsenmaksu verkossa jäsenhakemuksen 
täyttämisen yhteydessä. 

Jakelukustannusten voimakas nousu vaa-
tii, että jäsenille tarjotaan entistä näkyväm-
min sähköistä jäsenlehteä. Korostamme eri-
tyisesti sähköisen lehden pientä hiilijalan-
jälkeä, koska yhdistys pyrkii toiminnas-
saan pienentämään ympäristölle aiheutuvaa 
kuormitusta.

Jäsenlehden kustannuksia katetaan myös 
myymällä ilmoitustilaa lehteen. Mainos-
tajien kiinnostusta lehteämme kohtaan on 
herätettävä erilaisin yhteistyötoimin. Hy-
vänä esimerkkinä voidaan pitää Elävän ra-
vinnon päivää Kampin Ruohonjuuressa 
joulukuussa. Viiden tunnin aikana Haidi 
Luukkonen, Sirpa Kallatsa, Georgi Shu-
rupov ja Sari Piippo tarjoilivat vehnän-
orasshotteja ja kertoivat elävästä raakaravin-
nosta ja yhdistyksen toiminnasta Ruohon-
juuren asiakkaille.

Uskomme, että yhdistyksen perusteh-
tävä on saamassa yhä suuremman painoar-
von yhteiskunnassa, jossa niin kutsuttui-
hin elintapasairauksiin sairastutaan entistä 
nuorempina.

Muutoksessa onnistuminen perustuu tie-
tämykseen, sitkeyteen ja harjoitteluun uu-
den ruokaohjelman toteuttamisessa. Yhtei-
sön tuki on osoittautunut tässä prosessissa 
korvaamattomaksi.

Yhdistys etsii uusia tapoja edistää alan 
tutkimusta ja levittää totuudenmukaista 
tietoa elävään kasvisravintoon liittyvissä asi-
oissa. Pyrimme kokoamaan yhteen kaikki 
ne, jotka haluavat edistää tietoutta elävästä 
raakaravinnosta ja sen käytön hyödyistä. 
Tavoitteena on kasvaa laajaksi raakaravinto-
yhteisöksi, jonka yhteiskunnallinen vaikut-
tavuus myös kasvaa.

Näiden ajatusten myötä haluamme toi-
vottaa jäsenillemme ja heidän läheisilleen 
kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle 2020.  <
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Teema

Tapasin oopperalaulaja Marjatta 
Airaksen ja hyvinvointitapahtu-
matuottaja Catarina Degerma-
nin Helsingissä Andante-kahvi-

lassa raakakakun ja teen äärellä. Marjatta 
palasi muistoissaan parinkymmenen vuo-
den takaiseen elävän ravinnon kurssiin Elä-
vän Ravinnon Instituutissa Fiskössä Ahve-
nanmaalla ja vertaili kokemuksia Birgitta 
Bengtssonin vetämän Värmlandin kurssin 
kanssa. Marjatta on käyttänyt elävää raaka-
ravintoa vuosikausia silloin tällöin. Catari-
nalle elävä ravinto taas oli täysin uusi juttu, 
vaikka nimenä se tai raakaravinto olivatkin 
tuttuja.

Kaipuu Fisköseen vei Värmlandiin
Marjatta oli jo vuosia halunnut palata Fis-
kön instituuttiin, mutta heinäkuiset kurssi-
ajat olivat menneet päällekkäin joogaohjaa-
jakoulutuksen kanssa. 

- Aloin katsoa, minne muualle voisin 
mennä. Ann Wigmoren instituutti Puerto 
Ricossa kiinnosti, mutta sinne meneminen 
olisi kallista. Sitten löysin Ruotsista kaksi 
paikkaa: Skeppsgårdenin ja tämän. Pallot-
telin, kumpaan menisin. Päädyin intuitiivi-
sesti Värmlandiin.

- Halusin jonkun mukaani. Silloin ajatte-
lin Catarinaa, vaikkei me edes juuri tun-
nettu. Pommitin häntä meileillä jonkin ai-

kaa, mutta havahduin siihen, että hän 
varmaan pitää minua omituisena, joten jä-
tin asian rauhaan.

Kuinka ollakaan, Catarina tarttui Mar-
jatan ehdotukseen, vaikka hän periaatteessa 
vastusti jonkun dieetin tuputtamista.

- Minulla on joku sisäinen vastustus sii-
hen, että joku sanoo minulle, mitä saa 
syödä ja mitä ei. Joku raakaravinto oli vi-
hoviimeinen, mitä voin ajatella.

Mutta aika oli kypsä muutokseen. 
- Äidilläni oli todettu vuosia aikaisem-

min Epstein-Barr-virus. Hän meni neljän 

Suurin piirtein hyvänpäiväntutut 
pielavetinen Marjatta Airas ja 
helsinkiläinen Catarina Degerman 
lyöttäytyivät yksiin ja menivät 
Ruotsiin Värmlandiin elävän  
ravinnon kurssikeskukseen  
yhdeksän päivän elävän ravinnon 
puhdistus- ja immuuninvahvistus-
kurssille.

PUHDISTUNUT KEHO JA MIELI
VÄRMLANDIN ELÄVÄN RAVINNON INSTITUUTISTA

Marjatta Airas: Jos kaikki ihmiset saisivat 
vihermehua joka päivä, niin ihmiskunta 
muuttuisi ihan toisenlaiseksi, koska mei-
dän värähtelytaso muuttuisi pelkästään 
vihermehulla.
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Teema
vuoden aikana niin huonoon kuntoon, että 
kuoli keuhkokuumeeseen. Minulle tuli siitä 
tosi vaikea olo, sillä minulla oli sama virus. 

Tajusin, että minun täytyy hoitaa itseäni jo-
tenkin. Olin käynyt monenlaisia henkisiä 
juttuja, mutta ruokavaliota en ollut millään 
tavalla muuttanut.

- Sitten yhtäkkiä tuli Marjatan pyyntö 
lähteä elävän ravinnon kurssille. Ajattelin, 
että enhän edes tunne tätä henkilöä, ja vas-
tustin ajatusta, että pitäisi olla yhdeksän 
päivää joidenkin viherpiiperöiden kanssa, 
jotka tykkäävät elävästä ravinnosta.

- Mutta sitten ymmärsin, että koska vas-
tustus oli niin suurta, sinne pitää mennä. 
Olen nimittäin oppinut vuosien varrella, 
että kun vastustus on suurta, silloin siitä 

saa jotain. Niin lähdin kurssille pitkin 
hampain. 

Kaiken kukkuraksi Catarina joutui aloit-
tamaan kurssin yksin, sillä Marjatta ennätti 
kiireiltään paikalle vasta kurssin toisena 
päivänä.

- Kurssipaikalla sanoin heti, että olen 
täällä vähän niin kuin pakosta, kun muut 
olivat ihan ”jee, kiva olla täällä”, Catarina 
vielä korosti lataustaan kurssin alussa. 

Luottamusta herättävä vetäjä 
selätti epäilijän
Kurssilaiset majoittuivat keskuksen vetäjän 
Birgitta Bengtssonin lapsuudenkotiin. Jo-
kaisella oli oma huone, joko vessalla ja suih-
kulla tai ilman. Birgitta itse asui muualla. 
Pätevä ja nöyrä vetäjä vakuutti epäluuloisen 
Catarinan alusta lähtien.

- Birgitta oli todella hyvä eikä kuitenkaan 
millään tavalla halunnut nostaa itseään. Hän 
oli siellä palvelemassa meitä. Heti alusta 
lähtien hän kehotti meitä vain rentoutu-
maan, olemaan prinssejä ja prinsessoja. Hän 
huolehtisi kaikesta. 

- Hänellä oli valtava tietotaito, joten 
hän loi turvallisen ilmapiirin. Minulle tuli 
jossain vaiheessa pahat munuaiskivut, 
mutta Birgitta otti heti tilanteen haltuun: 
laitoimme vehnänorasmehua pipetillä perä-
suoleen ja homma meni päivässä ohi.

Birgitta on käynyt Puerto Ricon Ann 
Wigmore -instituutin ja Floridan Hippo-
crates Health -instituutin kurssit. Entinen 
insinööri vaihtoi alaa jo liki parikymmentä 
vuotta sitten.

- Hän oli todella koulutettu jo aikaisem-
min, joten hän halusi kouluttautua hyvin 
myös tähän. Mikä oli uutta hänellä, hän 
halusi, että ruoka on todella maukasta, 
hyvänmakuista. Siellä oli mm. sushia, piz-
zaa ja näkkäriä, Catarina kertoi.

Catarinaan vetosi myös Birgitan hyvin 
selkeä ja jäsennelty tapa puhua. 

- Ymmärsin todellakin, mikä on raaka-
ruoan ja elävän ruoan ero. Elävässä ravin-
nossa mietitään hyvin tarkkaan, miten 

Catarina Degerman lähti Värmlandiin 
pitkin hampain, mutta kurssin teho yllätti 
epäilijän.
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Teema

keho pystyy parhaimmin vastaanottamaan 
ruoka-aineet. Kaikki siemenet ja kuivatut 
hedelmät herätetään eloon. Ne ensin lio-
tetaan ja, jos mahdollista, idätetään. Bir-
gitta selitti hyvin seikkaperäisesti, koska on 
insinööri, että mitä silloin tapahtuu ruoka-
aineessa verrattuna siihen, että jos syö niin 
sanottua kuollutta ruokaa. 

- Tajusin sen esimerkin kautta. Minulla 
oli tapana syödä kaupasta nappaamani 
noin 200 gramman mantelipussi kerralla. 
Kurssilla liotettiin puoli desiä manteleita 
vuorokauden  ja seuraavana päivänä ne sai 
syödä. Jaksoin juuri ja juuri syödä sen an-
noksen, koska se täytti ihan täydellisesti. Eli 
elävä ravinto on hyvin runsasta ja täyttävää. 
Birgitta kertoi, että se on hyväksi keholle.

Sekä kehon että mielen ravintoa
Värmlandin instituutissa tietysti syötiin 
joka päivä elävää raakaravintoa eli ruokaa, 
jota ei kuumenneta yli 42 asteen, kolme 
kertaa päivässä eli aamiainen, lounas ja il-
tapala. Birgitta näytti, miten ruokia teh-

tiin ja kurssilaiset saivat myös välillä osal-
listua ruoan tekemiseen. Sen lisäksi oli 
teoriaosuuksia ja kurssilaisille laaja aineis-
topaketti kotiin vietäväksi.

- Birgitta selitti monesta kulmasta, mikä 
elävässä ravinnossa oli tärkeätä, esimerkiksi, 
miten ruoka-aineita yhdistetään. Sehän on 
juuri länsimaissa sellaista tietoa, mitä ei tie-
detä vaan mätetään mitä vaan lautaselle. 
Hapatetut tuotteet olivat tärkeitä, kuten 
Rejuvelac eli uudistusjuoma.

- Joka päivä juotiin myös yksi desilitra 
vihermehua. Aamuisin hän otti sieltä 
viljelmiltä vehnänorasta ja mitä ottikaan ja 
joimme puoli desilitraa ja vielä iltapäivällä 
toiset puoli desilitraa. Se oli kyllä sellainen 
pommi, että ensimmäisen kerran, kun 
sitä join, tunsin, miten se räjähti kehossa 
ja meni kaikkiin soluihin. Keho oikein 
imi sen, Catarina kuvaili kokemuksiaan 
vihermehusta.

Birgitta Bengtsson (oikealla) valloitti 
Catarina Degermanin nöyryydellään 
ja pätevyydellään. Birgitta korosti, että 
raaka-aineiden yhdistely on tärkeää. 
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Vaikka Birgitta Bengtsson kokkasi pää-
asiassa itse, pääsivät myös kurssilaiset 
kokeilemaan ruokien valmistusta.
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Yhdeksän päivän puhdistus- ja immuu-

ninvahvistuskurssin ohjelmaan kuuluivat 
myös suolihuuhtelut, maksanpuhdistus ja 
kävelyt. 

- Aina oli kylläinen olo, vaikka laihduin 
viisi kiloa. Ihosta tuli tosi pehmeä ja silmät 
loistivat ihan eri tavalla. Kehossa oli tosi 
korkea värähtely, Catarina kuvasi tunte- 
muksiaan.

Marjatta osasi odottaa samaa, sillä hän 
oli kokenut vastaavaa jo Fiskössä 20 vuotta 
aikaisemmin.

- Vaikka pommi olisi tippunut viereen, 
olisin vain hymyillyt. Leijuin ilmassa, kun 
oli niin hyvä olo sen korkean värähtelyn 
takia.

- Mutta tein silloin kolme pääroolia sa-
maan aikaan ja olin tosi laihassa kunnossa. 
Anu Hälvä, joka oli samassa huoneessa 
kanssani, sanoi, että minun pitäisi katsoa 
peiliin, että minulla oli mielettömät mustat 
renkaat silmien alla. Koska minulla oli niin 
hyvä olo, en tajunnut, että minulla voisi 
olla puute  
jostain. 
Toki 
sain pal-
jon tietoa 
Fisköstä, 
mutta 
Värm-
landissa 
Birgitalla oli pieni ryhmä ja olimme hänen 
kanssaan tosi henkilökohtaisessa kontak- 
tissa, joten siellä jäi kaikki paremmin 
mieleen. Se oli todella hyvä.

- Suolihuuhtelukin tuntui ihan miellyt-
tävältä, vaikka en pystynytkään tekemään 
sitä joka aamu. Fiskössä se ei jotenkin men-
nyt niin hyvin.

Ensikertalaiseltakin suolihuuhtelu 
onnistui.

- Se oli tosi helppoa. Birgitalla oli suoli-
huuhtelupussit yms. valmiina ja hän 
selitti, miten huuhtelu tehdään. Tein sen 
joka aamu viikon ajan, jopa pari pussia 
peräjälkeen.

Suolihuuhtelujen lisäksi tehtiin 
myös maksanpuhdistus.

- Ensin jätettiin ruoka pois tietyksi 
ajaksi. Sitten iltapäivällä piti ruveta 
juomaan Epsom-suolaa. Kaikki oli 
laitettu valmiiksi tarjottimelle. Maksa 
ja sappi tekevät yhteistyötä. Kun juo 

Epsom-suolaa, maksa ja sappi ajatte-levat, 
että ne saavat levätä. Illalla joimme ison 
Dronningholmpurkillisen greipinsie-men-
uutetta öljyyn sekoitettuna. Siitä tuli sem-
moinen toiminnan räjähdys sappirakosta 
maksaan, Catarina selitti. 

- Kun olimme juoneet annoksen, piti 
mennä makuulle maksan puolelle ja olla 
liikkumatta 20 minuuttia ja olla siinä 
niin kauan kuin mahdollista, mieluum-
min aamuun asti. Pystyin olemaan aamuun 
noin kello viiteen asti. Menimme nukku-
maan kymmenen aikaan. Kahdelta yöllä ja 
aamulla seitsemältä piti juoda lisää Epsom-
suolaa. Oksensin kyllä kaiken välittömästi.

Kurssilainen Ingrid valmistautuu maksan-
puhdistukseen: Epsom-suolakannu ja grei-
pinsiemenuute ovat valmiina juotavaksi. 

” Kaikkien pitäisi syödä 
enemmän elävää ravintoa 
hyvinvoinnin kannalta.
- Birgitta Bengtsson
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- Birgitan mukaan maksanpuhdistus oli 
varmaan tarpeen, koska reagoin niin voi-
makkaasti. Sitten tuli se munuaiskipu.

Marjatta muisteli, että Fiskössä maksan-
puhdistus ei ollut niin tehokasta. 

Kehon fyysinen puhdistaminen edesaut-
toi myös mielen puhdistumista.

- Kun alkaa puhdistaa fyysistä kehoa, 
niin välittömästi siinä lähtee puhdistumaan 
myös tunnekeho ja ajatusmaailma ja rupeaa 
miettimään uudella tavalla elämää. Pintaan 
nousseita ajatuksia jaettiin pienessä ryh-
mässä, mikä oli välillä aika hurjaakin tun-
nekuohua, Catarina muisteli.

- Puhdistuskurssin kokonaisuus oli lois-
tava. Birgitalla oli tehtäviä, joita kukin sai 

pohtia tahollaan. Sitten käveltiin ulkona 
säännöllisesti. Vaikka pienryhmän kanssa 
oli mukavaa sosiaalista kontaktia ja kaikki 
halusivat olla yhdessä, Birgitta ehdotti, että 
kukin kävelisi ensin yksinään ja miettisi 
asioita ja tunnistaisi, mitä itse tarvitsee.

- Ne olivat todella syvällisiä ne kysymyk-
set, joita Birgitta oli miettinyt etukäteen, 
että siinä mentiin todella syvälle, Marjatta 
komppasi.

Kurssilla oli yksi mies, joka on joka-
vuotinen vieras. Hän nukkuu aina kolme 
ensimmäistä päivää. Hän ihmetteli, mik-
sei kehoa huolleta, kun auto aina huolle-
taan. Hän tulee Birgitin huoltoon kerran 
vuodessa. 

Innostus elävään hiipuu helposti 
kotona
Catarinakin alkoi lämmetä elävälle ravin-
nolle kurssin aikana, kun hän koki kehos-
saan, miten ruoka vaikutti.

- Kurssin jälkeen tein kolme viikkoa 
aamiaisia, joita söimme mieheni kanssa, ja 
joimme pari kuukautta Rejuvelacia. Elävä 
ravinto vaikutti kyllä tapaani elää ja syödä. 
Elävän ravinnon ohjelmasta voi valita, mitä 
siitä pitää mukana. Tällä hetkellä en pysty 
sataprosenttisesti noudattamaan ohjelmaa. 
Minulle on vaikeinta, että pitää etukäteen  
suunnitella, mitä syöt, mikä ei ole minun 
tapaistani. Minähän en suunnittele mitään 
etukäteen. Se on liian kurinalaista minulle.

- Mutta me teemme joka aamu mehulin-
golla omaa mehua, johon tulee inkivääriä, 
limeä, lehtikaalia, selleriä, omenaa. Se voi 
olla ihan ateriakin.

Marjatalla kurssilla alkaneen hyvän ru-
tiinin katkaisi ulkomaanmatka.

- Oli hirveän ihanaa, että vihdoin pää-
sin elävän ravinnon keskukseen, mutta en 
pystynyt jatkamaan elävän ravinnon ohjel-
maa kuin kaksi kuukautta, kun tuli ulko-
maan matka.

- Haluaisin niin päästä siihen ohjelmaan 
kiinni. Mutta haasteita on: Ehkä kaksi an-
nosta sain onnistumaan sitä uudistusjuomaa. 

Marjatta Airas: Birgitta opetti, että pitää 
olla kunnon tehosekoitin, vähintään 
tuhatvattinen, että tulee tosi pientä, kuoh-
keaa. Näin vatsa kestää ruoan paremmin. 
Tätä tietoa minulla ei ollut Fisköstä. Siellä 
kyllä opin, että esimerkiksi kukkakaalia tai 
parsakaalia ei saisi syödä kokkareina, jos 
sen syö raakana, vaan se pitäisi aina jau-
haa, jotta kroppa pystyisi käyttämään sen.
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Enkä onnistunut kasvattamaan vehnän-
orasta, yksi ainoa tilliäinen tuli. En ymmärrä, 
miksi en onnistunut siinä. Kun saisi ostaa 
vehnänorasta jostain. Me asumme Pielave-
dellä, niin joskus Siilinjärveltä ostetaan sitä. 
Mutta sielläkin sitä on hyvin harvoin.

- Teen kyllä nykyäänkin varmaan neljä 
kertaa viikossa tuorepuuroa pähkinöistä ja 
siemenistä. Tällä hetkellä on vaikea tehdä 
sataprosenttisesti elävää, mutta tunnen, että 
jossain vaiheessa kyllä sen vielä teen. Olen 
aina tuntenut, että kasvisruoka sopii mi-
nulle. Elävän ravinnon syöminen saa minut 
pysymään tasapainossa.

Tiina Lappalainen
Lisätietoja
Living Food Institute i Värmland/
Living Food Institute Sweden
Broviksvägen 8, 664 92 Värmskog
+46 (0) 570 461 022, info@living-food.se
living-food.se

Ruokaohjeita Värmlandista Reseptit-osiossa.

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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Kirjoitin Hippocrates Health Insti-
tuten (HHI) ravinto-ohjelmasta 
Elävän ravinnon ystävä -lehteen 

3/2013. Luin jutun nyt uudestaan vuo-
sien jälkeen. Edellisen kerran olen vierail-
lut instituutissa vuonna 2013. Niistä ajoista 
on tehty muutoksia ohjelmaan kuten Nita 
Alakosken kirjoituksesta ja hänen tuo-
reemmista kokemuksistaan HHI:stä viime 
jäsenlehdessä on voitu lukea.

Buffettiin on ilmeisesti nykyään otettu 
mukaan lämmin kasviskeitto päivittäin, 
kun aiemmin sitä tarjoiltiin vain sunnun-
taisin. Lämmintä ruokaa on aiemmin saa-
nut myös, jos on alipainoinen, kärsii veren-
sokerin heittelyistä tai puhdistumisoireet 
ovat liian voimakkaat. Lämpimän ruoan li-
sääminen pysäyttää vihreiden mehujen ja 
orasmehun sekä runsaan viherravinnon 
käynnistämän kehon puhdistumisen. Tä-
män olen kokenut itsekin konkreettisesti 
aikoinaan, vaikka kehon puhdistumisen kä-
site ei ole virallisen lääketieteen hyväksymä 
Suomessa.

Joillekin elävä raakaravinto ei sovi, vaikka 
olisi halua toteuttaa HHI-ohjelmaa. Eräs 
Crohnin tautia sairastava norjalaismies jou-
tui jättämään ohjelman HHI:ssä kesken ja 
palasi kotiin, koska suolisto ei kestänyt elä-
vää ravintoa. Toinen samasta sairaudesta 
kärsinyt henkilö sai paljon apua elävästä 
ravinnosta.

Kun hoidin syöpääni HHI-ohjelman 
mukaisesti palattuani Suomeen, koin suu-
reksi ongelmaksi sen, että täällä ei ollut lää-

käriä, joka olisi tietänyt elävän ravinnon 
vaikutuksista kehoon ja sairauteeni. Jos sai-
rastaa vakavaa sairautta, on syytä miettiä 
mistä löytyy apua, mikäli ravinto aiheut-
taa paranemiskriisin tai muita oireita. Sai-
ras voi olla hyvin yksin oman ravintohoi-
tonsa kanssa.

Helena Hietasen kommentteja 
vuosien takaiseen kirjoitukseensa
Mitä ajattelen Hippocrates Health 
Instituten Life Transformation 
-kurssista vuonna 2013 kirjoitta-
mastani artikkelista tänään?

Helena Hietanen: Kun selasin vanhoja 
kuvia HHI:sta tätä juttua varten, löysin 
lukuisat määrät värikkäitä kuvia ruoka-
annoksista ja itsestäni syömässä. Muistan, 
miten huonossa kunnossa olin, kun en-
simmäisen kerran lähdin elävän ravinnon 
instituuttiin Floridaan etsimään parem-
paa vointia. Tuolloin sain kokea monia 
hyviä terveysvaikutuksia vuosikausien 
sairastelujen jälkeen. Nyt mietin jälleen, 
miten elävän ravinnon tehokuuri voisi 
vaikuttaa vuosien jälkeen.
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Mitä siis kehossa tapahtuu, kun ih-

minen siirtyy elävän ravinnon syö-
jäksi? Toivoisin, että asiaa tutkittai-
siin, sillä subjektiiviset, positiiviset 
kokemukset vointini paranemisesta 
saivat minutkin innostumaan elä-
västä ravinnosta aikoinaan nuoruu-
dessani, kun sairastin selkärankareu-
maa ja kokeilin myöhemmin HHI:n 
ohjelmaa. Kehossa tapahtuvat pienet 
muutokset innostavat ja saavat va-
kuuttumaan elävän, tuoreen kasvisra-
vinnon voimasta!

En kuitenkaan tänä päivänä roh-
kene väittää, että ravinto parantaa 
kaikenlaiset vaivat ja vakavatkin sai-
raudet kuten syöpä. Nykyään sanon, 
jos minulta kysytään, suosittelenko edel-
leen elävälle ravinnolle siirtymistä syöpä-
potilaille, jollainen itsekin olen, että mie-
lestäni kannattaa käyttää ruokavaliota tuki-
hoitona ja kokeilla sen vaikutuksia omaan 
vointiin. Elävän ravinnon ruokia ja viher-
mehuja voi lisätä pikkuhiljaa ruokavali-
oonsa yhä enemmän.

Kun on olemassa kasvain, se kannattaa 
leikkauttaa pois, eikä jättää rasittamaan ke-
hoa, ja ottaa vastaan suositellut lääketie-
teelliset hoidot. Sytostaattien aikana viher-
mehut piristävät, mutta päivä ennen ja jäl-
keen lääkkeen ottamista (tai suoneen tiput-
tamista) ei kannata juoda niitä. Viherme-
hut voivat aiheuttaa pahoinvointia, kun ne 
nauttii lääkkeiden yhteydessä.

Nykyisen ilmastokriisin keskellä kuka ta-
hansa, terve tai sairas, voi elävän ravinnon 
ruokavaliosta oppia kasvisten, itujen, sie-
menten ja pähkinöiden sekä hapatteiden 
monipuolista käyttöä ja oman ravintonsa 
kasvatusta. Tämä käytännön tieto on elä-
vän ravinnon parasta antia!

HHI-ravinto-ohjelma on hyvä perusta, 
josta saa käsityksen miten päivän ateriat 
voi koostaa, jos syö sataprosenttisesti tuo-
reravintoa. Aamiaiset ja lounaat on helppo 
koostaa elävästä ravinnosta ja päivällisellä 
voi syödä kuumennettua, vegaanista ravin-

toa perheen kanssa elävällä ravinnolla höys-
tettynä. Näin tuoreen ja kuumennetun ra-
vinnon suhde on ihanteellinen eli päivän 
ruoka-annokset koostuvat 80 prosenttia 
elävästä ja 20 prosenttia kuumennetusta 
ruoasta.

On hyvä välillä käydä mittauttamassa ve-
riarvot, vitamiini- ja hivenainepitoisuudet 
sekä rasvahapot, jos on syönyt pitkään pel-
kästään elävää ravintoa tai on sairas. Itsel- 
läni elävä ravinto ei riittänyt pitämään 
omega-3-rasvahappojen tasoja riittävinä, 
vaikka päivittäin söin chiansiemeniä, sak-
sanpähkinöitä ja pellavansiemeniä vaihdel-
len niitä.

Antioksidanttiklinikan lääkärin suosituk-
sesta aloin syödä rasvaista merikalaa pari 
kertaa viikossa. Lääkäri selitti, että kasvis-
lähteistä on vaikea yksinään saada niin  

Helena Hietanen: Itupedillä, jossa on 
monenlaisia ituja ja versoja, on meri-
levää, hapankaalia, oliiveja, värikkäitä 
vihanneksia ja Kelp-nuudeleita kastik-
keessa. Maukkaan annoksen kruunaa 
salaattikastike, jossa on laadukasta 
kasviöljyä, mausteita, sitruunaa ja valko-
sipulia. Kaipaan HHI:n ruokia! Jospa vielä 
pääsisin niitä syömään buffetin äärelle. 
Kiinnostaisiko ryhmämatka?
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paljon omega-3-rasvahappoja, että ne nos-
taisivat tasot riittävästi, koska siemenistä 
ja pähkinöistä saa eri määrissä kaikkia 
rasvahappoja.

Suomen talvi ja Floridaa kylmempi ilmasto 
tekee HHI-ohjelman toteuttamisen haasta-
vaksi täällä. Kevät villivihanneksineen ja ke-
sän kasvisten sekä marjojen runsaus helpot-
tavat elävän ravinnon suosimista osan aikaa 
vuotta, mutta useimmille talvet ovat todel-
linen haaste. Monien keho kaipaa lämpöä 
ravinnosta talvisin. Siihen tarpeeseen voi 
esimerkiksi juoda lämpimiä juomia, läm-

mittää tuorekeittoja tai käyttää lämmittä-
viä mausteita.

Kun olin sataprosenttisesti elävällä ravin-
nolla kaksi ensimmäistä vuotta, minäkin 
keksin kaikenlaisia lämmittäviä ruokia ja 
pikkuhiljaa keho tottui siihen, että ravinto 
ei ole kuumaa. Suomessa meidän elävän ra-
vinnon harrastajien on hyvä kuunnella ke-
homme viestejä ja  syödä sen mukaisesti.

Helena Hietanen
ex-reumapotilas ja nykyään syöpätoipilas

ERY:n hallitus 2010-2014
HHI vierailut 2009, 2011, 212, 2013

Seuraavana Helena Hietasen artikkeli Elävän ravinnon ystävä -lehdestä 3/2013.

Hippocrates Health Instituutin (HHI) 
Life Transformation -kurssi on inten-

siivinen ja tehokas terveysleiri. Sen aikana 
opiskellaan elävän ravinnon ruokavaliota 
käytännössä luentojen ja muun ohjelman 
ohessa. Päivät rakentuvat vihermehuterapi-
an ja ruokailujen ympärille.

Aamiainen kello 8.30
Aamiainen päättää yön paaston. Aamupäi-
vä on kehon puhdistumisen aikaa. Sitruuna 
on alkalisoiva ja puhdistava, joten sitruuna-
vesi sopii hyvin aamun ensimmäiseksi juo-
maksi tyhjään vatsaan.

Elävän ravinnon ohjelma
Hippocrates Health Instituutissa ja kotona
Useita kertoja Hippocrates Health 
Institutessa hoidossa ollut syöpä-
toipilas Helena Hietanen kertoo, 
millainen on Hippocrates Health 
Instituutin mukainen ruokapöytä 
ja miten ohjelman toteuttaminen 
sujuu kotona.

Sitruunaveteen voi lisätä ripauksen 
cayennepippuria verenkierron aktivoimi-
seen. Anna Maria Clementin ohjeen mu-
kaan sitruunaa voi lisätä veteen suhteessa 
yksi sitruuna litraan vettä. Juoman voi 
tehdä vaikka kannuun.

Sen jälkeen voi tehdä orasmehun, jonka 
määrää nostetaan pikkuhiljaa. Aloittaa voi 
varovasti lusikallisesta. Orasmehua juo-
daan lopulta puoli desilitraa (2 oz = 0,59 
dl) kerrallaan.

Aamuun sopii hyvin myös tuorepuris-
tettu kurkkumehu, joka on hyvin nesteyt-
tävä. Aikaisemmin HHI:ssä tarjoiltiin aa-
muisin kurkkumehua, mutta myöhemmin 
se on poistettu ohjelmasta kustannussyistä. 
Raikas kurkkumehu on suositeltava aamu-
juoma kotonakin. Parasta on suosia luomu-
kurkkuja, mutta jos niitä ei ole saatavilla, 
vaihtoehtona on kotimainen kurkku hyvin 
pestynä tai kuorittuna.

Aamu HHI:ssa on hyvin juomapainot-
teinen, mutta jos laihtuu liikaa tai on ali-
painoinen, suositellaan aamiaiseksi tattari-
tuorepuuroa, tattarimysliä tai keitettyä kvi-
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noaa. Aamupuuroina käytetään vain glu-
teenittomia viljoja. Aamulla on hyvä syödä 
tuorepuuro myös, jos on ongelmia verenso-
kerin vaihteluiden vuoksi.

Tattari liotettuna, idätettynä ja kuivat-
tuna on rapsakka ja hyvä myslin korvike. 
HHI:ssa sen päälle laitetaan hyvälaatuista 
kanelia ja tattarimaitoa. Tattarimaito valmis-
tetaan yksinkertaisesti sekoittamalla tattaria 
veden kanssa ja siivilöimällä se maidoksi.

Tattarimyslin kanssa ei suositella nautit-
tavaksi hedelmiä. Hedelmät syödään oma-
na aterianaan. HHI:ssä tarjoillaan luomu-
laatuisia hedelmiä ja marjoja vain kahtena 
aamuna viikossa: paastopäivän jälkeen tors-
taina ja lauantaina.

Yhdistelysääntöjen vuoksi ja ruoan sula-
vuuden edistämiseksi tattariin ei yhdistetä 
siemenmaitoa vaan hiilihydraatit ja proteii-
nit nautitaan eri aterioilla. Siemenmaidon 
voi juoda sellaisenaan, mikäli halua kalori-
pitoisemman aamujuoman. Jos kaipaa puu-
roon tai maitoon makeutta, siihen voi lisätä 
pari tippaa steviaa.

Arjen aamiaiset ovat HHI:ssä yksinkertai-
sia, sokerittomia ja gluteenittomia. Niitä on 
nopea tehdä päivittäin kotonakin. Huuhtele 
tattari tai pähkinät ja laita ne illalla likoa-
maan aamuksi. Jos idättää itse, samalla voi 
hoitaa myös itujen liottamisen ja huuhtelun.

Aamupäivän vihermehu kello 10.00-10.15
HHI:ssä juodaan kaksi kertaa päivässä 
noin viisi desilitraa vihermehuja (16 oz = 
4,73 dl). Ne puristetaan kurkusta, selleris-
tä ja auringonkukan- sekä herneenversois-
ta. Puolet mehusta koostuu vihanneksista 
ja puolet versoista. Esimerkiksi auringon-
kukanversoista saa täydellistä proteiinia ja 
kaikki aminohapot, joita tarvitaan.

Aikaisemmin herneenversojen asemesta 
on käytetty myös tattarinversoja, mutta 
niistä on luovuttu mehustuksessa, ilmeisesti 
herkän säilyvyyden vuoksi.

Vihermehut tarjoillaan aikataulun mu-
kaan. Ne on hyvä juoda mahdollisimman 
nopeasti, jotta mehun arvokkaat vitaaliai-
neet eivät tuhoudu hapettuessa. Mehujen 
ja ruokailun välillä on oltava aikaa noin 15-
30 minuuttia. Orasmehun ja vihermehun 
voi juoda samanaikaisesti.

Tuoreeltaan nautittu vihermehu on ke-
holle kuin tehokasta ”viherveritankkausta” 
ja se vahvistaa immuunipuolustusta. Viher-
mehu sisältää muun muassa kalsiumia ja 
proteiinia.

Vihermehut kehitettiin ja otettiin mu-
kaan HHI:n ohjelmaan, jotta ihmiset pys-
tyisivät nauttimaan mahdollisimman pal-
jon lehtivihreäpitoista mehua. Mehut sopi-
vat etenkin sairaille, koska niistä saa vitaali-
aineita hyvin imeytyvässä muodossa ilman, 
että ruoansulatus käynnistyy. Näin energiaa 
säästyy paranemisprosessiin.

Kaikki eivät voi juoda suuria määriä 
orasmehua, koska se on hyvin puhdistavaa. 
Vihermehut ovat monelle helpompi tapa 
nauttia lehtivihreäpitoista mehua.

Tattarituorepuuro on kuulunut myös Ah-
venanmaan Elävän Ravinnon Instituutin 
perusruokavalioon.
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Lounas kello 12.30-14.00
HHI:ssä lounas ja päivällinen nautitaan 
runsaasta noutopöydästä, jossa pääosassa 
ovat erilaiset idut ja versot. Ne ovat pää-
ruoka ja niitä tulisi koota lautaselle reilus-
ti. HHI:N lautasmallissa on 50 prosenttia 

ituja ja versoja ja 50 prosenttia vihannek-
sia. Riippuen omasta tilanteesta, tarvitsee-
ko enemmän energiaa vai puhdistumista, 
ja oma ruoansulatus huomioiden voi valita 
haluamansa idut vaihdellen niitä.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että vihreät 
ja pienet idut sulavat helpommin. Idäte-
tyt pavut taas antavat enemmän energiaa, 
mutta saattavat olla vaikeammin sulavia ja 
aiheuttaa etenkin aluksi ilmavaivoja. Eri 
iduilla on myös erityisiä parantavia ominai-
suuksia: mungpapu sopii syöpäpotilaille, 
sarviapila auttaa ruoansulatusta ja maksan 
puhdistumista ja adukipavut ja linssit ovat 
proteiinien ja mineraalien lähde.

Lisukkeina pöydässä on erilaisia viher- 
tai raastesalaatteja sekä vihanneksia kuten 
pieniä punaisia paprikoita, retiisejä, tanko-
parsaa, sipulia, ruohosipulia, porkkanoita 
ja kurkkua. Tarjolla on myös hapankaalia, 
kuivattua dulse-merilevää ja oliiveja.

Merilevä korvaa suolan HHI:n keittiössä 
ja se on mineraalien lähde, jota on hyvä 
käyttää päivittäin jossain muodossa. Meri-
levä poistaa kuona-aineita kehosta.

Ruokalajeina on vaihdellen muun mu-
assa raakaravinnon pastaa, pizzaa, pateita, 
wrappejä, keittoja ja silloin tällöin kuivat-
tuja leipiä eli kräkkereitä. Viikon ruokalis-
taa rytmittävät avokado-, siemen- ja pähki-
näpäivät. Proteiinivoittoiset ruoka-ainekset 
on hyvä syödä lounasaikaan, koska niiden 
sulaminen kestää pisimmän ajan.

HHI:ssa salaatinkastike on tärkeä osa 
ateriaa, koska se tuo makua ja vaihtelua 
vihreävoittoiselle lautaselle. Sivupöydällä 
on tarjolla valkosipulia, sitruunaa korvaa-
maan viinietikat, kurkumaa, cayennepip-
puria, yrttimausteita, Bragg-kastiketta (tai 
Nama Shoyu -soijakastiketta) ja kylmä-
puristettuja oliivi-, seesaminsiemen-, kur-
pitsansiemen- ja hamppuöljyjä. Näistä voi 
koota oman salaattikastikkeensa tai maus-
taa ateriansa.

Etenkin pellavansiemenöljy on herkkää 
härskiintymään ilman vaikutuksesta, joten 
sitä säilytetään kylmässä. Valkosipulia suo-

HHI:n mukaiseen viherversomehuun ei 
käytetä makeita aineksia, hedelmiä tai 
juureksia. Nimensä mukaisesti mehu 
on raikkaan vihreää! Auringonkukan- ja 
herneenversot tuovat mehuun proteiinipi-
toisuutta. Juoma on täyttä ravintoa, joka 
imeytyy hyvin, mutta ei käynnistä ruoansu-
latusta. Terveille ja etenkin sairaille mehu 
antaa tärkeitä vitaaliaineita ja piristää.
On työlästä ja vaatii tiloja kasvattaa ver-
soja ja orasta sellaiset määrät, että niistä 
saisi joka päiväksi noin 500 grammaa 
tuoretta mehustettavaa. Siksi olisi tärkeää, 
että olisi viljelijöitä, kuten tuusulalainen 
Green MJK, joilta voi tilata tuotteet. Eri puo-
lilla Suomea elävän ravinnon harrastajien 
olisi hyvä perustaa versopiirejä ja tilata 
yhdessä vihreää ravintoa.
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sitellaan syötäväksi vähintään pari kynttä 
aterialla, varsinkin jos on sairas.

Kehon puhdistuessa makutottumukset 
muuttuvat ja vähempi maustaminen sekä 
aidot, luonnolliset maut riittävät. Sanotaan, 
että suolainen maku avaa makunystyrät, 
mutta myös puhdistuminen tekee sen.

Iltapäivän vihermehu ja orasmehu  
kello 16.00-16.15

Juodaan jälleen noin viisi desilitraa viher-
mehua (16 oz = 4,73 dl), joka on puristet-
tu kurkusta, selleristä ja auringonkukan- 
sekä herneenversoista. Samalla voi juoda 
orasmehua puoli desilitraa (2 oz = 0,59 dl) 
kerrallaan.

Mehuvinkki

Kotona voi kokeilla mehustusta vaihdellen 
vihreitä lehteviä vihanneksia kuten lehti-
kaali, persilja, vesikrassi tai pinaatti. Vihan-
neksista voi mehustaa kurkun ja sellerin 
lisäksi sesongin mukaan esimerkiksi par-
sakaalia, fenkolia ja kaalia. Mehusta, mi-
tä on saatavilla, ja korvaa esimerkiksi kurk-
ku kaalilla.

Villivihanneksiakin voi Brian Clementin mu-
kaan käyttää mehuun potkua antamaan. 
Kuusenkerkät, koivunlehdet ja nokkoset 
kannattaa hyödyntää mehustamisessa. 
Myös iduista muun muassa mungpapu ja 
alfalfa sopivat mehustamiseen. 

Käytä mielikuvitusta!

Päivällinen kello 17.30-19.00
Päivässä olisi hyvä syödä kaksi isoa salaattia. 
Jos on sataprosenttisesti elävän ravinnon 
ohjelmalla, voi viikossa syödä yhden läm-
mitetyn aterian. Se voi olla vaikka kasvis-
keitto, jota HHI:ssä tarjoillaan sunnuntai-
iltaisin, kun uudet vieraat saapuvat.

Älä kuitenkaan kuumenna öljyä tai paista 
ruokaa, vaan mieluummin höyrytä tai kyp-

sytä ruoka uunissa. Elävän ravinnon keit-
tojakin voi lämmittää vesihauteessa tai 
tehosekoittimessa.

Joitakin vihanneksia ei tarjoilla HHI:ssä 
lainkaan. Tomaatteja ei käytetä vihannesten 
kanssa, koska ne luetaan hedelmiin ja nii-
den myös katsotaan ylläpitävän tulehduk-
sia kehossa.

Samasta syystä ei myöskään käytetä pe-
runaa ja munakoisoa. Monissa resepteissä, 
kuten pastakastikkeessa, tomaatin voi kor-
vata punaisella paprikalla. Vihreät papri-
kat ovat raakoja, joten ne eivät ole hyväksi 
ruoansulatukselle.

Painonhallinta
HHI:n ohjelmalle siirtymisen myötä paino 
voi laskea, mikä ei sekään ole hyvästä, var-
sinkaan jos on sairas. Silloin voi syödä jon-
kin verran kuumennettua kasvisravintoa. 
Näin neuvotaan alipainoisille syöpäpotilail-
lekin, vaikka ihanne olisikin sataprosentti-
sesti elävälle siirtyminen. Kuumennettu ra-
vinto on haaste immuunipuolustukselle, jo-
ta tulee kaikin keinoin vahvistaa, etenkin 
jos sairastaa syöpää.

Viherkeittoa voi höystää vaikka hapankaa-
lilla ja kuivatuilla yrteillä ja viherjauheilla.
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Teema
Henkilöille, joiden paino laskee liikaa, 

voidaan määrätä viherpainotteisen ravin-
non ohella keitettyä kvinoaa, höyrytettyjä 
vihanneksia tai kasviskeittoa. Lisäksi sai-
raanhoitajan määräyksestä saa päivittäin 
avokadosta, idätetyistä ja kuivatetuista sie-
menistä ja pähkinöistä kootun pussin sekä 
siemenmaitoa.

Olen itse huomannut, että jos paino al-
kaa laskea vihreälle ruokavaliolle siirtymi-
sen myötä liian voimakkaasti, niin kuu-
mennetun kasvisravinnon lisääminen ruo-
kavalioon vaikka vain ajoittainkin hidastaa 
puhdistumista ja painon laskua.

Toki on huomioitava, mitä kuumennettu 
ravinto on ja kuinka paljon sitä syö päivit-
täin. Anna Maria Clement puhui Helsin-
gissä ERY:n järjestämällä luennolla viime 
kesäkuussa 80/20-ruokavaliosta, jossa 20 
prosenttia on kuumennettua vegaanista ja 
gluteenitonta kasvisravintoa. Tällöin yh-
dellä aterialla päivässä voi syödä kuumen-
nettua kasvisruokaa.

Paasto
HHI:ssä keskiviikko on paastopäivä, jolloin 
juodaan kolme vihermehua, orasmehua, 
AFA Blue Green Algae -leväjuomaa sekä 
tuoretta kookosvettä vihreistä kookospäh-
kinöistä. Paaston päättää illallisella nautittu 
vihreä keitto tai melonikeitto.

Paaston merkitys on antaa kehon ja ruo-
ansulatuksen levätä. Paastopäivänä on myös 
aikaa hiljentymiselle ja levolle.

Kokonaisvaltaisesta prosessista
HHI:n elävän ravinnon ohjelma on kehi-
tetty sairaat huomioiden. Se on hyvin tera-
peuttinen ruokavalio, jossa ruoansulatusta 
ja kehon puhdistumista tuetaan monin ta-
voin. Päivittäiset suolihuuhtelut ja vehnä-
norasimplantit tukevat ravintohoitoa. Co-
lonic-suolihuuhtelukin kuuluu kolmen vii-
kon Life Transformation -kurssiin.

Paraneminen ja toipuminen on kuiten-
kin suurelta osin myös henkinen prosessi, 
jossa osansa on hyvällä, luottavaisella ololla. 
Tästä HHI:n johtaja Brian Clement pu-
huu tosi paljon ja korostaa eräänlaista huo-
letonta rentoutta sekä innostuksen ja moti-
vaation löytämistä elämään ylipäänsä. Ra-
vinto on vain osa kokonaisuutta. HHI:ssä 
ohjelmaan kuuluukin runsaasti erilaisia te-
rapioita ja hoitoja sekä liikuntaa ja keskus-
televaa tukea.

Alussa mehujen ja ruokien tekeminen 
kotona, raaka-aineiden hankinta ja kasvat-
taminen vie aikaa ja voimavaroja. Brian 
Clement onkin todennut, että HHI-ohjel-
maan sitoutuminen on kuin kokopäivätyö 
alkuvaiheessa, mutta pikkuhiljaa löytyvät 
omat rutiinit, jotka helpottavat arkea. On 
hyvä muistutella itseään siitä, että ei tar-
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Smoothievinkki
Matkoilla voi tehdä suolaisen tai 
makean pirtelön pohjan Sun  
Warrior -riisiproteiinista (raaka- 
vanilja, -suklaa tai perusmaku).  
Sitä Brian Clement suosittelee  
syöpäpotilaille proteiinilisänä.

Lisäksi pirtelöön voi lisätä liotettuja 
chiansiemeniä, viherjauhetta ja  
leväjauhetta (spirulina, chlorella, 
AFA Blue Green Algae).
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Teema
vitse olla täydellinen ohjelman noudattami-
sessa ja pikkuhiljaa voi opetella lisää.

Tärkeintä olisi, että elävän ravinnon to-
teuttaminen kotona tuntuisi hyvältä eikä 
aiheuttaisi liikaa stressiä. Positiiviset muu-
tokset omassa kehossa ja olemuksessa kan-
nustavat jatkamaan ruokavaliomuutoksia.

HHI:ssä puhutaan paljon muustakin ja 
korostetaan eri osa-alueiden: kehon, mielen 
ja hengen (body, mind, spirit) merkitystä 
paranemisessa ja hyvinvoinnissa. HHI:n 
elävän ravinnon ohjelma on kokonaisvaltai-
sen elämäntavan opettelua.

Vinkkejä kotiin ruoanlaittoa  
helpottamaan
Mieti edellisenä iltana seuraavan päivän 
aterioita varten kolme pääainesta, esimer-
kiksi aamuksi seesaminsiemeniä tai mante-
leita siemenmaitoa varten ja lounaalle au-
ringonkukansiemeniä kastiketta tai tahnaa 
varten. Niitä voi käyttää sellaisenaan salaat-
tiin tai viherkeiton päälle, mihin sopivat 
muutkin siemenet vaihdellen. Päivällisellä 
voi salaatin ja viherkeiton kanssa syödä sie-
menkräkkereitä avokadotahnalla.

Laita siis kolmea lajia siemeniä, pähki-
nöitä tai viljaa edellisenä iltana likoamaan. 
Aamulla huuhtelun jälkeen laita kulhot jää-
kaappiin ja koosta niistä kätevästi aterioita 
päivän mittaan.

Erilaisia ituja, versoja ja vihanneksia on 
hyvä olla aina jääkaapissa valmiina. Koti-
maisten tuottajien ituja voi ostaa hyvin va-
rustetuista ruokakaupoista ja niitä kannat-
taa kysellä, jos on kiireinen tai ei voi itse 
idätellä.

Kun kuluttajina yhä suuremmalla jou-
kolla käytämme ituja ja versoja ja vaa-
dimme niitä kauppoihin, niiden saatavuus 
paranee, mikä helpottaa meidän kaikkien 
arkea.

Kokoa vihersalaatin pohja, johon lisäät 
ainakin puolet ituja. Voit tehdä kerralla val-
miiksi isomman satsin, josta syöt lounaalla 
ja päivällisellä. Salaatin voi välillä nauttia 
keittona, jos rouskuttelu kyllästyttää.

HHI:ssa suositellaan juomaan joka päivä 
litra vihermehua, jotta keho puhdistuisi 
voimakkaasti. Olo on kuin olisit puolipaas-
tolla koko ajan ja nesteet lähtevät liikkeelle.

Kuumennettu ravinto tai tuhdimpi ja ra-
kentavampi raakaruoka hidastaa puhdistu-
mista. Tämän voi ottaa huomioon ja oppia 
säätelemään puhdistumista pikkuhiljaa.

Vihermehuissa etenkin versot ovat pro-
teiinipitoinen lisä ja pitävät painon aisoissa. 
Pelkkä vihannesmehu, vaikka ravinteikasta 
toki onkin, ei toimi samalla tavoin rakenta-
vasti. Tässäkin huomaat eron, kun toteutat 
HHI-ohjelmaa vihermehuineen kotona.

Inkivääriä, valkosipulia ja sitruunaa voi 
käyttää mausteena lähes kaikessa. Kräkkereitä 
on hyvä olla varalla, samoin erilaisia siemeniä.

GreenMJK:n oraiden ja versojen ohella 
ERY:n tilaisuuksissa on viime aikoina ollut 
myös Kiemi mikrofarmin miniversoja.  
Katso Kiemin uudesta jäsenedusta eryläi-
sille Yhdistys tiedottaa -sivulta.
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Sokeriton 
saksanpähkinä-pinjansiemen-jäätelö
Huuhtele, liota yön yli ja taas huuhtele 
pinjansiemenet ja saksanpähkinät.
   Sekoita seos idätyspussin läpi, jolloin 
saat maidon erotettua kuidusta. Toista 
sama pinjansiemenillä.
   Yhdistä saksanpähkinä- ja pinjansie-
menmaidot. Mausta vaniljalla, kanelilla, 
stevialla.
   Laita seos jäätelökoneeseen tai sekoita 
vatkaimella ja laita seos pakastimeen ja 
sekoita 15 minuutin välein, kunnes jääte-
lö on kovettunut sopivasti.

Myös hapankaalia, raakasiementahnoja 
ja merileviä olisi oltava jääkaapissa. Lemp-
pari pikaruokani on merileväpasta seesam-
inkiväärikastikkeella mungpavunitupedillä. 
Tosi helppo ja nopea pikaruoka!

Pidä arjen ruokailut yksinkertaisina, kes-
kitä ostokset ja hankinnat (käytä luomupii-
riä, jos sellainen löytyy), hanki versot ja idut 
kaupasta ja oras viljelijältä, niin arki helpot-
tuu, jos et voi tai ehdi kasvattaa kaikkea itse.

Kokoa porukka, jonka kanssa voit hank-
kia vihertarpeet viljelijöiltä yhdessä. (Viher-
mehuterapiaan tarvitaan lähes yksi kilo ver-
soja päivittäin!) Viikonloppuisin voi tehdä 
enemmän valmistelua vaativia ruokia ja 
herkutella.

Lauantai-iltana HHI:ssä on tarjolla kahta 
lajia jäätelöä: banaanijäätelöä taateli-carob-
kastikkeella ja saksanpähkinä-pinjansiemen-
jäätelöä, joten herkuttelukin on sallittua.

Helena Hietanen
HHI-edustaja ja syöpätoipilas
Lähteet
- Brian Clement, Theresa Foy Digeronimo: 
Living Foods For Optimum Health
- Brian Clement: List of tablets of sprouts for 
different diseases
- HHI:ssä vuosina 2009, 2011, 2012, 2013 
pidetyt luennot

Vihermehu
1–2 kurkkua
3–4 kpl sellerin varsia
noin 250–300 g auringonkukan- ja  
herneenversoja/5 dl mehua

Syötä ainekset mehupuristimen läpi.
Anna Maria Clement & Kelly Serbonich: 

Healthful Cuisine, 2. Painos

Vihreä keitto
3 kuppia vihreää mehua
½ kuppia kurkkua leikattuna paloiksi
¼–½ kuppia punaista paprikaa leikattuna 
paloiksi
1 sellerinvarsi
1–2 kuppia auringonkukan- ja  
tattarinversoja
¼–½ kuppia avokadoa
valkosipulia (ei pakollinen)
inkivääriä, cayennepippuria, Bragg- 
kastiketta, Dulce-merilevää

Voit myös lisätä maun mukaan parsaa, 
ituja, pinaattia, kaalia, sipulia, persiljaa, 
tilliä, korianteria tai basilikaa. Sekoita 
ainekset tehosekoittimessa, maistele ja 
mausta.

Teema
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Reseptit
Ruokaohjeita Ruotsin elävän ravinnon kes-
kuksesta Living Food Institute Sweden

Pizza
Pohja:
5 dl tattaria (idätettyä)
1 dl pellavansiemeniä (liotettuja)
3–5 porkkanaa
hieman valkosipulia
Tamaria
oreganoa (kuivattu käy)
timjamia (kuivattu käy)

Sekoita ainekset tehosekoittimessa tai 
monitoimikoneessa taikinaksi.
   Muodosta taikinasta minipizzoja ja laita 
ne kuivausritilöiden päälle. Kuivata piz-
zoja kuivurissa maksimissaan 42 asteessa 
noin 6–12 tuntia.

Tomaattisose
12 aurinkokuivattua tomaattia (liotettui-
na)
4–6 tomaattia
4 viikunaa
valkosipulia
cayennepippuria

Ota tomaateista pois kova ydin (jonka 
voit käyttää esim. kastikkeessa). Sekoita 
ainekset tehosekoittimessa. Levitä sose 
kuivattujen pizzapohjien päälle.

Juustotäyte
3 dl cashewpähkinöitä (n. 6 h liotettuja)
½ sitruuna
½ keltainen paprika
Tamaria

Tehosekoita ainekset paksuksi taikinaksi 
ja levitä tomaattisoseen päälle. Mausta 
oreganolla ja timjamilla. Jatka kuivatta-
mista kuivurissa vielä noin 3–4 tuntia.

Mantelipatee
(kahdelle)
1 dl manteleita (liotettuja ja kuorittuja)
1 porkkana
½ sitruunan mehu
Tamaria
silputtua tilliä

Sekoita mantelit, porkkana ja sitruunan 
mehu monitoimikoneessa (tai tehose-
koittimessa). Mitä kauemmin soseutat, 
sitä mehukkaammaksi patee tulee. Lisää 
silputtu tilli seokseen. Mausta Tamarilla. 
Muotoile pateeksi tarjoilualustalle.
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Reseptit

Herneenversosoppa
herneenversoja
vettä
hieman öljyä
omenoita
avokado
hapankaalia
selleriä
inkivääriä

Sekoita herneenversot ja vesi tehosekoit-
timessa. Lisää hieman öljyä. Siirrä seos 
odottamaan.
   Sekoita seuraavaksi loput ainekset te-
hosekoittimessa. Lisää herneenversoseos 
ja sekoita vielä.

Pähkinäpullat
2 dl auringonkukansiemeniä (idätettyjä)
1 dl hasselpähkinöitä (liotettuja)
3 porkkanaa
1 paprika
Tamaria
hieman (silputtua) persiljaa
(hienoksi silputtua) punasipulia

Sekoita ainekset paitsi persilja ja punasi-
puli tehosekoittimessa. Yhdistä taikinaan 
silputut persilja ja punasipuli. Muotoile 
taikinasta pieniä palloja. Kuivata kuivuris-
sa noin 3–4 tuntia.

Sinappikastike
5 viikunaa liotettuna
sinapinsiemeniä
sitruunan mehua
Tamaria
rakuunaa
hieman hunajaa

Sekoita ainekset sileäksi tehosekoittimes-
sa. Tarjoa sinappikastike pähkinäpullien 
kanssa.

Living Food Institute Sweden
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ERY:n JouluHyvää-raakaruokakurssilla 
tehtiin jouluruokia Raakaa meininkiä  
-reseptikirjasesta. Ei haittaa, vaikka joulu jo 
menikin, sillä näillä ruoilla voi piristää ruo-
kavaliota pitkin vuotta. Punajuuri, porkka-
na ja lanttu ovat perinteisesti olleet suoma-
laista talviruokaa niin pitkälle kuin syksyn 
satoa saatiin säilymään.
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Reseptit
Punajuurisalaatti
2 keskikokoista punajuurta (noin 240 g)
2 dl hasselpähkinöitä
2 isoa valkosipulinkynttä
2 tl sitruunamehua
soijakastiketta

Jauha salaatin ainekset hienoksi joko 
pikaleikkurilla tai monitoimikoneella. 
Mausta makusi mukaiseksi. 
   Seosta voi käyttää salaattina tai Norirul-
lien täytteenä.

Raakaa meininkiä, s. 36

Porkkanalaatikko 2
1 kg soseutettua porkkanaa
300 g jauhettua mantelia
½ purjoa hakattuna
1 sitruunan mehu
soijakastiketta maun mukaan

Sekoita ainekset keskenään ja laita 
matalaan vuokaan. Ripottele pinnalle 
rouhittua mantelia. Lämmitä uunissa tai 
kuivurissa +40 asteessa 2-3 tuntia.

Ahvenanmaan Elävän Ravinnon Instituutti, 
Raakaa meininkiä, s. 64

Lanttupatee
(voi pyöritellä palleroiksikin)
2 dl karkeaksi raastettua lanttua
1 dl karkeaksi raastettua porkkanaa
¾ dl cashewpähkinöitä tai manteleita 
muutama tunti liotettuna paitsi jos ei ole 
monitoimikonetta
5 aurinkokuivatun tomaatin puolikasta
1 ½ tl tuoretta inkivääriä hienoksi 
raastettuna
hyppysellinen muskottipähkinää
hippu steviaa
½ tl ruusu- tms. suolaa

Sekoita monitoimikoneessa kaikki ainek-
set keskenään. Jos ei ole monitoimiko-
netta, jauha kuivassa tehosekoittimessa 
cashewpähkinät tai mantelit jauheeksi ja 
saksi tomaatti mahdollisimman pieneksi. 
Yhdistä ainekset. Muotoile ja koristele.

Mea Salo /Hellaton kokki,
Raakaa meininkiä, s. 65

Rusinakakku
(6 hengelle)
300 g rusinoita
100 g kookoshiutaleita
30 g carobjauhetta
½ pussia valmista piparkakkumaustetta

Huuhdo rusinat ja jauha kaikki ainekset 
hienoksi monitoimikoneessa. Painele 
taikina ilmatiiviisti kakkuvuokaan ja pane 
pakastimeen niin pitkäksi ajaksi, että se 
ehtii jäätyä. 
   Tarjottaessa kasta vuoka nopeasti 
kuumaan vesihauteeseen, jotta kakku 
irtoaa vuoasta, kumoa tarjoiluvadille ja 
anna sulaa. 

Raakaa meininkiä, s. 92
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Minun tarinani

Olen Helmut, 6-vuotias eskari-
lainen Helsingin Roihuvuores-
ta. Tykkään autoista, junista ja 
ruuhkien katselusta. Tykkään 

myös metsäkävelyistä ja HopLopissa käy-
misestä. Isona minusta tulee limusiinikuski.

Kun olin muutaman kuukauden ikäinen, 
olin perheeni kanssa kuuntelemassa Brian 
Clementin luentoa Helsingissä ja silloin 
isoäitini liitti minut ERY:n jäseneksi. 

Parasta jäsenyydessä on oma lehti, jonka 
saan aina postissa. Pienempänä olin niin 
innoissani omasta lehdestäni, että kuskasin 
sitä aina mukanani kaikkialle. Olen kerän-
nyt kaikki lehdet omaan pinoon kaappiini.

Olen myös usein ollut Raaka baarissa 
asiakkaana ja kerran myös vapaaehtoisena 
tekemässä sinne ruokia. Kivointa silloin oli 
kesäkurpitsapastan tekeminen Irman (To-
losen) kanssa. Joskus olemme myös serk-
kuni Iineksen kanssa leikkineet kotona 
Raaka baaria.

Lempi elävän ravinnon -ruokiani ovat 
vihermehu ja hapankaali. Tykkään myös 
käydä syömässä Silvopleessä. Siellä suosik-
kejani ovat oliivit ja auringonkukanversot. 
Nyt olen jo niin iso, että yletyn siellä itse 
keräämään ruoka-annokseni.

Kotona syön myös paljon ituja, smuuteja 
ja raakoja vihanneksia, joista eniten tyk-
kään kurkusta. Aina kun olen käymässä 
ukkilassa, herkuttelen siellä merilevällä ja 
Molkosan-vedellä. Norilevää söisin vaikka 
kuinka paljon ja tykkään myös pureskella 
spirulinatabletteja.

Kun olin pienempi, halusin aina olla 
mukana tekemässä versomehua. Oli kivaa 
painella versoja, kurkkua ja selleriä mehu-
koneeseen. Se oli ihan kuin taikaa, kun 
kaikki vaan laittoi koneeseen ja sieltä tuli 
ulos mehua. En vieläkään oikein ymmärrä, 
miten esimerkiksi kokonaisesta kurkusta 
voi tulla mehua.

Tykkään syödä kasvisruokaa. Sitten jak-
san juosta ja pomppia ja pysyy veto päällä.

Helmut Kokko 
(kirjoitti Aino Kokko)

KOKO IKÄ ERY:Ä
Kuusivuotiaan Helmut Kokon 
elämään mahtuu jo paljon 
Elävä raakaravinto  
-yhdistyksen toimintaa.

Helmut Kokko on usein nähty asiakas 
Silvoplee-ravintolassa Helsingissä.

<
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Vegaaniliiton pääkaupunkiseudun ak-
tiivit järjestivät marraskuussa kes-
kustelutilaisuuden Kalasatamassa, 

kauppakeskus Redin Vapaakaupungin olo-
huoneessa. Paneelikeskustelun tavoitteena 
oli rikkoa käsityksiä vegaaniruokavalion 
väitetystä yksipuolisuudesta ja rajoittavuu-
desta eli ylipäätään siitä, että vegaaniruo-
kavalio olisi jokin yksi tietynlainen tapa 
syödä.

Tilaisuuden vetäjänä toimi Vegaaniliiton 
pääkaupunkiseudun ryhmän yhteyshenkilö 
Jarno Huusko. Panelisteina olivat Johanna 
Kaipiainen, ETM, laillistettu ravitsemus-
terapeutti Vegaaniliitosta, Antti Ala-Lau-
rinaho ja Mira Tolvanen, jotka tunnetaan 
myös nimellä Crazy Vegan Couple, Team 
Green Beatistä, Iiris Juntunen, ETK, ra-
vitsemustieteen maisteriopiskelija, personal 
trainer Vegan Fitnessistä ja Georgi Shuru-
pov Elävä raakaravinto ry:stä.

PANEELIKESKUSTELU ERILAISISTA 
KASVISRUOKAVALIOISTA

Onko raakaruoka kypsennettyä 
ruokaa terveellisempää? Kuinka 
on urheiluravitsemuksen laita? 
Entä mitä ravitsemustiede sanoo 
tästä kaikesta? Muiden muas-
sa nämä aiheet puhuttivat eri 
kasvisruokavalioiden edustajia 
marraskuisessa keskustelutilai-
suudessa Helsingissä. Elävän 
raakaravinnon kokemusasiantun-
tijana esiintyi Georgi Shurupov.

Eri syyt ryhtyä kasvissyöjäksi
Veganismin alkulähteet sijoittuvat kaukoi-
tään ja uskontoon, mutta Suomessa päätös 
kasvisateriasta on harvemmin uskontopoh-
jainen. Nykyajan kasvissyönti heijastaa yk-
silöiden valintoja ekologisissa, eettisissä tai 
terveydellisissä kysymyksissä, mihin yksilö 
pyrkii omalla valinnallaan ja millä tiedolla 
hän perustelee sitä.

Keskustelu alkoi siitä, mikä olisi riittävän 
painava syy ryhtyä kasvissyöjäksi: tuotanto-
eläinten suojelu, ilmastonmuutoksen tor-
junta vai elintapasairauksien ennaltaehkäisy 
ja hoito. Keskustelussa mukana ollut urhei-
luvalmentaja toi esiin myös pyrkimyksen 
parantaa urheilutuloksia.

Verrattiin sitä, kuinka pitkälle eri syistä 
vegaaniksi päätyneet ovat valmiita pidät-
täytymään eläinperäisistä tuotteista kuten 
meijerituotteista ja hunajasta, mitä kasvi-
kunnan tuotteita suositaan ja miten niitä 
käsitellään.

Vegaaniksi siirtyminen on vihdoinkin 
tehty helpoksi. Nykyisissä ravintosuosituk-
sissa, joihin myös urheilijoiden ravinto-oh-
jeistukset perustuvat, on mukana myös ve-

Yleisöä kiinnosti, miten eri kasvisruokava-
liot eroavat toisistaan - vai eroavatko?
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gaanivaihtoehto. Kasvispainotteisella ruo-
kavaliolla on Suomessa myös pitkät perin-
teet. Suomalaisempaa lähiruokaa kuin lant-
tulaatikko, ruisleipä tai kaurapuuro saa et-
siä. Perunakeiton voi korvata papu- tai 
linssikeitolla. Lapsuudesta tutun jauheli-
han sijaan keitossa voi käyttää härkistä tai 
hernerouheproteiinia.  

Esille tuli kaksi ruokavalioita erottavaa 
seikkaa. Vegaaninen ruokavalio perustuu 
pitkälle kypsennettyihin vilja-, peruna- ja 
papupohjaisiin tuotteisiin, joita raakaravin-
non syöjät eivät käytä. Toisaalta ruoan kyp-
sennys on kulttuuriasia ja osa identiteet-
tiä. Myös tavasta syödä eläinproteiinia joka 
päivä on sodan jälkeen tullut merkki saavu-
tetusta ja kasvavasta hyvinvoinnista.

Raakaravinnon syöjä kuitenkin luopuu 
sekä eläinproteiinista että myös kasvisten ja 
juuresten kypsennyksestä. Kyse on siten elä-
mäntavan muutoksesta, ei pelkästään lihan 
korvaamisesta kasviksilla. Raakaravinnon 
syöjät puhuvat elintapasairauksista ja niiden 
parantamisesta ja ehkäisystä, vegaanit tuo-
tantoeläinten suojelusta. Ruoan hiilijalan-
jälki kiinnostaa tänä päivänä molempia.

Panelistina toimivat ravitsemusasiantun-
tijat korostivat, että lihan korvaaminen kas-
viksilla ei takaa riittävää proteiinien saan-
tia. Ruoan määrää pitää kasvattaa ja eri vi-
tamiinien ja hivenaineiden kuten raudan 
saanti pitää varmistaa. Kasvissyöjä jou-
tuu rakentamaan proteiiniannoksensa use-
ammasta eri lähteestä. Kylläisyyden tun-
teen saavuttaa parhaiten proteiinin ja kui-
dun yhdistelmällä. Näistä asioista huolehti-
minen vaatii jo paljon ymmärrystä elimis-
tön toiminnoista.

Raakailija menee selkeästi sekasyöjän mu-
kavuusalueen ulkopuolelle. Heistä monista 
alkaa silloin tuntua, että päätös on tehty niin 
sanotun tutkitun tiedon ulkopuolella.

Eivätkö jo luolamiehet  
metsästäneet ja syöneet lihaa?
On totta, että lihansyöjänisäkkäät metsästä-
vät, tappavat ja raatelevat ruokansa itse. Ih-

misen ruoansulatusjärjestelmä soveltuu it-
seasiassa paremmin kasviperäiseen ruokava-
lioon. Pienillä kulmahampailla ja kynsillä 
olisi melko hankalaa raadella raakaa lihaa.

Kypsentäminen mahdollisti myös viljo-
jen, juuresten ja papujen käytön ruoaksi. 
Taikinasta paistettiin leipää ja vehnäglutee-
nista valmistettiin lihaa muistuttavaa seita-
nia. Soijapavuista syntyi tofu ja tärkkelyk-
sen lähteiksi ovat vakiintuneet viljavalmis-
teet, riisi ja peruna.

Lääkärit ovat olleet hyvin varovaisia yh-
distämään ruokavaliota ja elintapasairauk-
sia, koska ”niiden syitä ei tiedetä”. Ja kun 
syitä ei tiedetä, niin lääkärit voivat keskittyä 
oireiden poistamiseen lääkkeillä ja sairas voi 
jatkaa syömistä entiseen tapaan.

Yhdessä todettiin, että raakaravinnon 
syöjäksi ryhtyvä tarvitsee paljon lisätietoa 
siitä, miten eri ruoka-aineet ja niiden val-
mistustavat vaikuttavat elimistöön ja ter-

Georgi Shurupov edusti yhdistystä sekä 
Vegaaniliiton järjestämässä paneelikes-
kustelussa että Kampin Ruohonjuuren 
Elävän ravinnon päivässä.
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veyteen. Panelistit toivat myös esiin muuta-
man tutun epäilyn kasvisruokaa kohtaan.

Kasvit eivät ole ongelmattomia 
ravinnonlähteitä
Kasvit kehittävät haitallisia aineyhdisteitä 
puolustautuakseen niitä syöviä eläimiä vas-
taan. Englanninkielinen nimi näille yhdis-
teille on anti-nutrient compounds. Viljoista 
löytyy esimerkiksi alfa-amylaasi-inhibiitto-
ri-niminen yhdiste, joka aiheuttaa herkisty-
mistä ja allergisia reaktioita.

Kasvissyöjät käyttävät paljon viljatuot-
teita ja silloin he kohtaavat keliakian riskin. 
Siksi raakailijatkaan eivät idätä viljoja syö-
täviksi, vaan idättävät esimerkiksi tattaria ja 
kvinoaa.

Samoja haitta-aineita on löydetty myös 
perunasta. Osa soijan entsyymeistä on inhi-
biittoreita, jotka estävät soijan proteiinien 
hajoamisen ja heikentävät sen ravitsemuk-
sellista laatua. Kuumennus hajottaa mo-
nilta osin näitä haitta-aineita, muun mu-
assa myrkyllistä lektiiniä, joka on pavuissa 
yleinen proteiini. Proteiinien lisäksi kuu-
mennus hajottaa myös papujen huonosti 
sulavia ja ilmavaivoja aiheuttavia glykosi-
deja, eli sokeriyhdisteitä.

Onko kypsennys välttämätön 
kasvisten haitta-aineiden hajot-
tamiseksi?

Tässä yhteydessä kerroin, että liottaminen 
auttaa poistamaan pähkinöiden ja siementen 
luontaisesti sisältämää fytiinihappoa. Samal-
la siementen sisältämät entsyymit aktivoitu-
vat ja siemenistä tulee entistä maukkaampia 
ja helpommin sulavia. Nyt niistä voi valmis-
taa herkullista naposteltavaa vaikka maus-
tamalla liotetut siemenet lempimausteilla ja 
kuivattamalla ne hellävaraisesti.

Papujen idättäminen edesauttaa niiden 
ravinteita imeytymään ja sulamaan parem-
min ruoansulatuksessamme. Korostin, että 
vain tietyt pavut ja siemenet sopivat idätet-
tyinäkään raakoina syötäviksi.

Vegaaniruokaa pitää syödä 
isompia annoksia kuin seka-
ruokaa
Usein aloittelevat vegaanit kysyvät, mik-
si nälkä vaivaa koko ajan. Useimmiten kyse 
on siitä, että ruoka-annokset ovat liian pie-
niä. Raakoina kasvikset sisältävät myös pal-
jon kuitua, joka vaatii kunnon pureskelua. 
Huonosti pureskeltuna raaka kasvisruoka 
aiheuttaa helposti suolistovaivoja. 

Kerroin, että tehosekoittamalla saa ison-
kin määrän kuitupitoisia kasviksia helposti 
pureskeltavaksi ja sulatettavaksi. Pilkkomi-
nen ja raastaminenkin ovat tarpeen. Pork-
kanaa ja valkokaalia maitohapatetaan. 

Eli raakailijan täytyy oivaltaa ruoka-ai-
neiden käsittely aivan kuin uudestaan. 
Tässä ERY:n järjestämät kurssit ovat to-
della tarpeen. Tietysti auttaa myös kirjalli-
suus, Ann Wigmoresta alkaen. Uusimpia 
oppaita on Mea Salon Hellattoman kokin 
elävä raakaravinto. Elävää raakaravintoa kä-
sittelevistä kirjoista saa helposti tietoa myös 
proteiinirikkaista ruoka-aineista.

Mistä saatte proteiinia?
Kukaan tuskin tenttaa hampurilaista mät-
tävältä kaveriltaan, mistä tämä saa vita-
miineja, antioksidantteja ja kuitua. Sen si-
jaan kasvissyöjän proteiinin saantiin kiin-
nitetään huomiota, sillä kasviperäisiä pro-
teiininlähteitä täytyy muistaa käyttää riit-
tävän suuria määriä. Vegaanit käyttävät sei-
tania, tofua ja papuja proteiinin lähteinä. 
Sen sijaan raakailija hyödyntää idätystä raa-
kojen siementen ja papujen ravintoarvojen 
kasvattamiseen.

Kerroin, että idätys on erittäin edulli-
nen ja helppo tapa lisätä raakaruoan mää-
rää (versot ja idut) sekä kasvattaa siementen 
ravintoarvoja moninkertaisiksi. Korostin 
vielä, että idättäminen samalla poistaa fytii-
nihappoa, mikä edesauttaa ravinteita imey-
tymään ja sulamaan paremmin ruoansula-
tuksessamme. Kerroin sinimailasesta, joka 
on yksi ravinnerikkaimpia ituja.
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Kasvisruoka ei vaan sovi  
monille

Ongelma ei ole ruoka, vaan vatsan ja ruo-
ansulatuksen huono toiminta silloin, kun 
joko suolahappoja tai entsyymejä ei ole 
riittävästi. Ongelma ei korjaannu sillä, et-
tä ruokavaliosta poistetaan liha. Myös 
kypsennetyt pavut ja viljat sulavat mo-
nilla huonosti. Tästä johtuvat todennä-
köisesti kasvissyöjille tyypilliset matalat 
hivenainepitoisuudet.

Kasvissyöjäksi ryhtyvä kokee joskus ruo-
kavalionsa olevan hyvin rajattu ja keino-
tekoinen. Se on totta: kaupan valikoimat 

on rakennettu kypsennetyn ruoan poh-
jalta. Myöskään vegaaninen vaihtoehto 
ei välttämättä maistu, kuten vegaaninen 
juusto, joka on sekoitus erilaisia kovetettuja 
kasvirasvoja.

Paneelikeskustelun lopuksi totesimme, 
että kasvissyöjäksi ryhtyvä joutuu käyttä-
mään kymmeniä tunteja tutkiakseen ravin-
toaineiden saantiin liittyviä asioita. Ihmi-
set haluavat kuulla perusteita veganismiin. 
Vegaaniliitto ja ERY ovat valmiita järjestä-
mään jatkossakin mahdollisuuksia perus-
teelliselle keskustelulle.

Georgi Shurupov

Syyskokouksessa hyväksyttiin ensi 
vuoden toimintasuunnitelma se-
kä tulo- ja menoarvio. Toiminta-
suunnitelman mukaisesti yhdis-

tyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on 
jatkossa terveyden edistämisen lisäksi myös 
ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tavoit-
teena on kasvaa laajaksi, yhteiskunnallisesti 
vaikuttavaksi raakaravintoyhteisöksi.

ERY:n syyskokous pidet-
tiin lauantaina 16.11.2019 
Helsingin keskustakirjasto 
Oodissa.

Syyskokouksen satoa
Kokouksessa valittiin hallitus ensi vuo-

deksi. Sari Suominen jatkaa yhdistyksen 
puheenjohtajana ja Haidi Luukkonen 
varapuheenjohtajana. Muut ensi vuoden 
hallituksen jäsenet ovat Georgi Shuru-
pov, Heljä Etelämäki, Pia Jarlas ja Sari 
Piippo, joka toimii myös sihteerinä ja 
rahastonhoitajana.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riika 
Savikoski-Singh ja Leif Granholm. Vara-
toiminnantarkastajaksi valittiin Satu 
Moilanen.

Jäsenmaksu ja siitä myönnettävä alennus 
päätettiin pitää ennallaan.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa 
linjataan, että jäsenlehteä pyritään edel-
leen julkaisemaan neljä numeroa vuodessa. 
Mutta jotta tämä tavoite pystytään to-
teuttamaan, lehti tarvitsee lisää tekijöitä. 

Jos olet kiinnostunut jäsenlehden toi-
mittamisesta tai taittamisesta, ota yhteys 
ERY:n toimistoon sähköpostilla osoittee-
seen ery@elavaravinto.fi tai puhelimitse nu-
meroon 050 501 0505.

Sari Piippo
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Helsingin paras kasvisravintola täytti 20 
vuotta lokakuussa. Satu Silvo toivot-

ti ravintolaan tervetulleiksi vanhoja ystäviä, 
pitkäaikaisia asiakkaita ja yhteistyökump-
paneita vuosien varrelta. Ravintola täyt-
tyikin tuota pikaa eikä istumapaikkoja riit-
tänyt kaikille. 

Vieraat saivat nauttia talon anti-
mista ylenpalttisesti: kuusenkerk-
kätervetuliaismaljan, buffetista mm. 
fenkoli-suppilovahvero-hasselpähki-
näsalaattia, paprikatahnalla täytettyjä 
herkkusieniä, avocado-hernemous-
sea ja sitruunahummusta ja palanpainikkeeksi 
luomuviinejä. Jälkiruoaksi sai herkutella pai-
kan päällä tehtyä Rolling Icen “instant-jääte-
löä” sitruunaista lakua, banaani-suklaa-maa-
pähkinää ja puolukka-krokanttia sekä Hel-
gan tuorekakkua, mansikka-kinuskiruutuja ja 
hasselpähkinä-suklaaleivoksia.

Monelle illan kohokohta oli varmasti Sil-
vopleen tulevaisuuden varmistus: Satu Silvo 
allekirjoitti vuokrasopimuksen juhlaväen 
edessä vanhan Silvopleen viereen osoittee-
seen Toinen linja 3. Paikka lienee jälleen 

Silvopleesta nuori aikuinen

tunnelmallisempi ja 
intiimimpi kuin jo 
joulukuussa sulkeu-
tunut ravintola.

Syntymäpäivillä 
ravitsemusasiantun-
tija Paula Heino-

sen anti ravintoon ja terveyteen liittyvistä 
ajankohtaisista asioista jäi valitettavasti  
vieraiden innokkaan puheensorinan alle. 
Silvopleessäkin työskennelleiden Maus-
tetyttöjen soitanta sentään kiiri sa lissa 
laajemmalle.

Kiitoksia Sadulle uurastuksesta! Innolla 
odotamme uuden Silvopleen avautumista 
mahdollisesti jo tammikuussa ja toivotamme 
sille vähintään yhtä pitkää ikää!

Tiina Lappalainen

Sirpa Kallatsa ja 
Satu Silvo

Maustetytöt
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Kokkausporukka oli taas kokoontunut 
Helsingin kaupunginkirjasto Oodin 

ryhmäkeittiöön hyvissä ajoin ennen joulua 
marraskuun lopulla. ERY:n JouluHyvää- 
raakaruokakurssilla valmistimme jouluate-
rian alkupaloista jälkiruokaan Satu Moila-
sen johdolla.

Teimme sekä perinteisistä jouluruoista 
raakaruokaversioita että uudenlaisia joulun 
aikaan sopivia ruokia. Menussa oli muun 
muassa punajuurisalaatti, lanttu- sekä pork-
kanalaatikko ja lanttupatee. Aterian kruu-
nasivat joulusuklaa sekä rusinakakku. 

Illan päätteeksi katoimme pöydän ko-
reaksi ja nautimme yhteisestä jouluateri-
asta! Kurssilla oli ihanan lämmin ja avoin 
tunnelma. 

Elävä raakaravinto yhdistyksen kurssit jatku-
vat vuonna 2020. Raakaruokakursseilla työsken-
nellään rennossa ilmapiirissä pareit tain tai ryh-
missä. Kursseillamme koetaan onnistumisen iloja, 
kun ruokaa tehdään yhdessä. Ruokaohjeet saat it-
sellesi, jotta ruokia voi valmistaa myös myöhem-
min kotona. Ruokakurssi kestää teemasta riip-
puen 3,5–4 tuntia ja lopuksi nautimme valmista-
mamme aterian. 

Riika Savikoski-Singh

Vehnänorasshotit maistuivat Ruohon-
juuren asiakkaille, jotka ihmettelivät 

vehnänoraan makeutta ja kesäisen ruohois-
ta tuoksua. Jotkut olivat käyttäneet veh-
nänorasta jauheena, mutta varsin monel-
le tuoreesta vehnänoraasta puristettu mehu 
oli uusi tuttavuus. 

Yllättävän moni ei ollut aiemmin mais- 
tanut vehnänorasta lainkaan. Se oli hieman 
odottamatonta, kun ottaa huomioon, että 
Ruohonjuuren asiakaskuntaa on perinteisesti 
pidetty varsin terveystietoisena. Ruohon-
juuren henkilökunta kertoikin, että myös niin 
sanottu tavallinen kansa on löytänyt heidän 
kauppansa.

Eryläiset kävivät maistattamassa vehnän-
orasta Helsingin Kampin Ruohonjuuren asi-
akkaille joulukuussa heti itsenäisyyspäivän jäl-
keen. Maistatukseen osallistuivat varapuheen-
johtaja Haidi Luukkonen (kuvassa vasem-
malla) ja hallituksen jäsen Georgi Shurupov 
sekä hallituksen entinen puheenjohtaja Sirpa 
Kallatsa (kuvassa oikealla) ja toimistotyönte-
kijä Sari Piippo.

Sari Piippo

Vehnänorasmehu yllätti ERY:n 
maistajaisissa Ruohonjuuressa

Ruokaohjeita Reseptit-osiossa
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Jouluruokaakin kokattiin  
yhdessä
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Yhdistys jatkoi syksyllä 2018 aloit-
tamaansa maakuntakiertuetta 
pitämällä vehnänorasluennon 
Tampereella lokakuussa. ERY 

oli saanut maakunnissa järjestettäviin tilai-
suuksiin rahoituksen Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskukselta (STEA).

Yhdistyksen edustajien lisäksi tapahtu-
massa oli myös Biomedin Birgit Stenroos. 
Hän tarjoili maistiaisia heidän uutuus- 
tuotteestaan, pakastekuivatusta vehnän- 
orasmehusta. Birgit Stenroos julkisti alen-
nuskoodin, jolla eryläiset saavat alennusta 
Biomedin verkkokaupasta. 

Alkumaistiaisten jälkeen puheenjohtaja 
Sari Suominen piti lyhyen alustuksen yh-
distyksestä ja sen toiminnasta. Sitten Riika 
Savikoski-Singh kertoi hyvin kattavasti 
vehnänoraan erilaisista käyttötavoista, ter-
veysvaikutuksista ja kasvattamisesta.

Luentotilaisuudessa oli paikalla viisitoista 
henkilöä. Yleisö oli hyvin asiantuntevaa, jo-
ten luennolla syntyi vilkasta keskustelua. 
Osallistujat jakoivat toisilleen hyviä vink-

kejä vehnänoraan käytöstä ja kasvatuksesta.
Hyvänä kasvatukseen liittyvänä vinkkinä 

saatiin muun muassa sellainen, että mul-
lan alle voi laittaa sanomalehteä, joka aut-
taa pitämään kasvuston kosteuden tasaisena 
imemällä ylimääräisen veden mullasta. Kes-
kustelussa tuli esiin myös varsin yllättävää 
tietoa: vehnänorasta voi kasvattaa jopa 
pelkän talouspaperin päällä.

Luento-osuuden jälkeen osallistujien 
kesken arvottiin Anna-Maria Clementin 
ja Kelly Serbonichin kirjoittama kirja 
Healthful Cuisine. Tilaisuudessa oli myös 
ERY:n tuotemyyntiä.

Lopuksi vielä puristettiin Green MJK:n 
tuoreesta vehnänoraasta shotit. Ne nautit-
tiin oikeaoppisesti hitaasti ja nautinnollis-
esti purskutellen.

Sekä ERY:n edustajat että muut osallistu-
jat poistuivat tilaisuudesta inspiroituneina.

Sari Piippo

ERY
Tampereella 

Vehnänorasluento pidettiin Monitoimitalo 13:ssa Tampereen keskustassa. Riika Savikos-
ki-Singh (edessä vasemmalla) kertoi vehnänoraasta. Mukana olivat myös yhdistyksen 
puheenjohtaja Sari Suominen (edessä oikealla) sekä toimistotyöntekijä Sari Piippo.
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Yhdistys tiedottaa & Tapahtumia
Jäsenmaksut ennallaan
Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennal-
laan. Muistathan maksaa jäsenmaksusi ajois-
sa! Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, 
ilmoita se toimistoon ery@elavaravinto.fi pi-
kaisesti, jotta saat jäsentiedotteet ja jäsen-
maksun oikeaan osoitteeseen.

Uusia jäsenetuja
Biomedin 20 %:n ale
Biomed tarjoaa ERY:n jäsenille 20 prosen-
tin alennuksen verkkokaupassaan biomed.fi/
tuotteet koodilla ERY.

Kiemi mikrofarmin 5 %:n ale
Kiemi mikrofarmi tuottaa tuoreita ja eläviä 
mikroversoja. Viljelemme ympäri vuoden - 
keskellä Helsinkiä! Tutustu valikoimaamme 
verkkosivuillamme, tilaa etukäteen ja nou-
da Kumpulasta! www.kiemi.fi.

Tiesitkö, että voit myös kasvattaa tuo-
retta luomusyötävää helposti kotonasi 
ympäri vuoden? Kiemin luomusiemenillä 
ja kotitarhurin versotuspakkauksilla kas-
vatat mikroversot edullisesti itse.

Kiemi tarjoaa koko valikoiman ERY:n 
jäsenille -5 % koodilla ery5.

Tutustu Kiemin versolajeihin ja aurinko-
merkittyihin luomusiementuotteisiin osoit-
teessa www.kiemi.fi.

Suolahoitola Jyväskylän jäsen-
alennus poistunut
Suolahoitola Jyväskylä on lopettanut toi-
mintansa, joten jäsenalennus sinne on 
myös lakannut.

Vuoden avaus helmikuussa 
Vuoden avaus -keskustelutilaisuus järjes-
tetään Helsingissä Keskustakirjasto  
Oodissa 4.2.2020 klo 17.30 alkaen. 

Keskustelutilaisuudessa kerrotaan yhdis-
tyksen toiminnasta ja yhdistyksen järjes-
tämistä raakaruokakursseista. Lisäksi käy-
dään yleistä keskustelua elävän raakaravin-
non merkityksestä terveydelle ja hyvinvoin-

nille. Osallistujat voivat kertoa omakohtai-
sia kokemuksiaan siitä, miten ovat saaneet 
terveysongelmiinsa apua elävästä raakara-
vinnosta. Tervetuloa mukaan!

Sääntömääräinen kevätkokous 
maaliskuussa
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa 
22.3.2020 klo 12.30 alkaen. Virallinen 
kokouskutsu on lehdessä sivulla 5. 
Tervetuloa mukaan!

Raakaa meininkiä -kursseja 
 keväällä
Raakaa meininkiä -kurssit jatkuvat alku-
vuodesta 2020. Tarkemmat ajankohdat il-
moitetaan, kun ne vahvistuvat.

Lisäksi järjestetään neljästä erillisestä 
teemakurssista muodostuva raakaruoka-
kurssikokonaisuus. Kullakin teemakurssilla 
keskitytään yhteen ruokalajiin, josta val-
mistetaan erilaisia variaatioita. Kurssien 
ajankohdasta ja tarkemmasta sisällöstä tie-
dotetaan, kun ne vahvistuvat.

Kouluttaja, huomio!
Elävän ravinnon ja raakaravinnon koulutta-
ja, ilmoita tulevista kursseistasi lehdessä ja Fa-
cebookissa! Missä päin Suomea tahansa pidät 
koulutuksen, ERY:n medioista kurssia etsivä 
löytää sen varmasti.
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ERY MYY:
KIRJOJA 
Elävän ravinnon yhdistys: Raakaa 
meininkiä – Herkutellaan elävällä raaka-
ravinnolla, jäsenille 15 €, muille 17 € 
(kierrekantinen, 114 sivua) 

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

Mea Salo: Hellattoman kokin elävä 
raakaravinto, jäsenille 30 €, muille 33 €  
(sidottu, 288 sivua) 

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

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

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

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

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

Yhdyshenkilöitä
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

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:
Erika Männikkö
p. 044 351 3121
erika.mannikko@
elisanet.fi

Mikkeli:
Alice Virtanen
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

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
land.maarit@gmail.com
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Elävä raakaravinto -yhdistyksen jäsenenä saat
 ♦ jäsenlehden neljä kertaa vuodessa
 ♦ alennusta yhdistyksen myymistä kirjoista
 ♦ alennusta seuraavista liikkeistä:

• Ekolo 5 % normaalihintaisista  
tuotteista, Helsinki, Jyväskylä ja  
nettikaupassa koodilla ERY5
• ekosego.fi 5 % nettikaupan  
tuotteista koodilla ery5
• Kiemi mikrofarmi 5 % verkko- 
kaupassa kiemi.fi koodilla ery5
• raakapuoti.fi 5 % kaikista yli 150 
euron ostoksista koodilla ERY-5P tai 
40 €:n alennus kaikista kaksikairaisista 
mehustimista koodilla ERY2K ja  
30 €:n alennus kaikista yksikairaisista 
mehustimista koodilla ERY1K,  
voimassa toistaiseksi. Yksi alekoodi  
per tilaus
• Ruohonjuuri 5 % normaali- 
hintaisista tuotteista, kaikki liikkeet ja 
verkkokaupassa koodilla E6H4UV4S
• Aito Hyvän Olon Kauppa 
Malmi 10 %, Ylä-Malmintori 3,  
Helsinki 

ERY:n jäsenyys kannattaa

• Fitnessfirst 10 % verkkokaupassa 
koodilla ”Ery10”
• luontaistukku.fi 10 % ensimmäisestä 
tilauksesta verkkokaupassa  
koodilla ERY10
• Nutlyn verkkokaupassa 10 %  
koodilla ERY10
• Rawmix.fi suoraan toimittajalta  
10 % Rawmix-tehosekoittimesta  
koodilla ery
• Raw ‘n More tilauksista 10 %,   
Lauttasaarentie 4, Helsinki
• Kasvisravintola Silvoplee 10 %   
buffetista, Toinen linja 3, Helsinki
• Foodin 20 % verkkokaupassa  
koodilla ERY20
• Biomed 20 % verkkokaupassa       
biomed.fi/tuotteet koodilla ERY
• Hamppumaa.fi-verkkokaupassa  
20 % hamppuelintarvikkeista  
koodilla hamppua

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

ELÄVÄ RAAKARAVINTO RY

JÄSEN
Elävä raakaravinto ry

www.elavaravinto.fi

12/2020
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ERY:N HALLITUS 2020

Sari Suominen, puheenjohtaja
suominen.sari44@gmail.com

Haidi Luukkonen, varapuheenjohtaja
haidiluukkonen@msn.com

Sari Piippo, sihteeri ja rahastonhoitaja
ery@elavaravinto.fi

Heljä Etelämäki
helja.etelamaki@gmail.com

Pia Jarlas
pia.jarlas@gmail.com

Georgi Shurupov
georgi.shurupov@gmail.com
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Pankkitili: FI70 5780 0720 0493 65 
pankin BIC-koodi: OKOYFIHH

Verkkosivut: www.elavaravinto.fi
www.instagram.com/
elavaraakaravintory

Elävä raakaravinto ry
PL 186
00101 Helsinki
ery@elavaravinto.fi

Puhelinpäivystys numerossa
050 501 0505 

maanantai, tiistai, 
torstai ja perjantai 

klo 10-16
keskiviikko 

klo 10-11 ja 18-20

2020

JÄSEN
Elävä raakaravinto ry



Hyvää

    vuotta 2020!


