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Hallitukselta”
Suomi on kiistatta onnistunut korona- 

epidemian hallinnassa. Sairaalat ovat kes-
täneet ja koronaan kuolleita on vähän. Paitsi 
politiikassa, epidemia on nostanut kansalais-
ten terveyttä myös tutkimuksessa etusijalle. 

Massachusettsin yleissairaalan (MGH) 
tutkijoiden johtamaan tutkimukseen osal-
listui puoli miljoonaa henkilöä maaliskuun 
2020 ja joulukuun 2020 välillä. Ruokava-
lion laatua mitattiin Terveellisen kasvipoh-
jaisen ruokavalion indeksin (HPDI, health- 
ful plant-based diet index) avulla. 

Se mittaa muun muassa hedelmien, vi-
hannesten ja muiden kasvisten osuutta ruo-
kavaliossa. MGH:n kliinisen epidemiolo-
gian keskuksen johtajan, kansanterveyden 
professori Andrew Chanin mukaan tutki-
mus osoittaa, että yksilöt voivat vähentää 
koronaan sairastumisen riskiä ja erityisesti 
sen vakavia muotoja kiinnittämällä huomi-
ota ruokavalioonsa.

BMJ Nutrition, Prevention & Health -jul-
kaisussa ilmestynyt vertaisarvioitu tutki-
mus osoittaa, että kasvisruokavaliota nou-
dattavat saivat harvemmin vakavan koro-
nan kuin henkilöt, jotka eivät kyseisten di-
eettien mukaan syöneet. 

Sen sijaan runsaasti eläinproteiinia sisäl-
tävää ruokavaliota noudattavat sairastui-
vat lähes neljä kertaa kasvissyöjiä todennä-
köisemmin kohtalaisen vakavaan tai vaike-
aan koronaan. Havaitut yhteydet säilyivät, 
vaikka tutkijat ottivat huomioon osallistu-
jien painoindeksin sekä muut sairaudet. 

Tutkimukset osoittavat vain yhteyden, 
ei syy-seuraussuhdetta kasvispainotteis-
ten ruokavalioiden ja koronan tautimuo-
don välillä. Tiedämme kuitenkin, että kas-
visruokavalio sisältää runsaasti tervey-
delle ja immuunijärjestelmälle suotuisia 
ravintoaineita. 

Turun yliopiston bakteeriopin profes-
sori Pentti Huovinen kertoi Viiden jälkeen 
-ohjelmassa, miten ruoassa olevat kuidut 
vaikuttavat immuunivasteeseemme: On 

Ruokavalio ja korona
tiettyjä bakteereja, jotka pitävät kuiduista. 
Ne pitävät huolta suolen pinnassa olevasta 
limakerroksesta, joka taas estää immuuni-
vasteen ylireagoinnin. Jos emme saa tar-
peeksi kuituja, vihanneksia, hedelmiä, mar-
joja… niin ne bakteerit kärsivät.

Elävän ravinnon ohjelma lähtee siitä, että 
ravitsemustila on oleellisen tärkeä immuu-
nijärjestelmän toiminnalle. Kun oman ter-
veyden merkitys on noussut arvoon arvaa-
mattomaan, moni on kiinnostunut ruoka-
remontista. Ihmiset innostuvat kyllä hel-
posti muuttamaan elämäänsä, mutta mo-
net yrittävät tehdä liian suuria muutoksia 
liian nopeasti. Uuden opetteluun on varat-
tava riittävästi aikaa. Uudet rutiinit ja uu-
det maut vaativat energiaa ja läsnäoloa. 
Myös ihmisten aineenvaihdunta toimii eri 
tahdissa. 

Ruokavalion kanssa kannattaa tehdä pie-
niä muutoksia tasaisin väliajoin. Silloin jo 
muutaman kuukauden kuluttua huomaat, 
että niillä on ollut yllättävän suuri vaikutus 
mielen ja kehon hyvinvointiin. 

ERY etsii uusia tapoja tukea jäseniään 
muutoksessa. Videokurssit tuovat elävää 
ravintoa jokaiseen kotiin kaikkialla Suo-
messa. Tämänkin lehden tarinat osoittavat, 
että aika monelle elämän muuttaminen on 
mahdollista, kun vain siihen on tarpeeksi 
halua ja päättäväisyyttä.

Lisätietoa:
Massachusettsin yleissairaalan (MGH)  
tutkimus:
verkkouutiset.fi/uusi-tutkimus-ruokavaliolla-
yllattava-yhteys-koronaan/#18fe9069
BMJ Nutrition, Prevention & Health -julkaisu: 
nutrition.bmj.com/content/4/1/257
Pentti Huovinen Viiden jälkeen -ohjelmassa:
mtvuutiset.fi/artikkeli/bakteeriopin-professori- 
neuvoo-nain-vankistat-vastustuskykyasi- 
korona-aikana-sita-pidan-nyt-
ykkosasiana/7816996#gs.n2h523
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Kaija Shurupov pohti elävän raakaravinnon vaikutusta ikääntymiseen 
jäsenlehden edellisessä numerossa. Hän haastoi ikääntyviä, pitkän  

linjan elävän ravinnon syöjiä kertomaan kokemuksistaan ravinnon 
vaikutuksesta vanhenemiseen. Neljä konkaria avaa omaa 

tarinaansa tässä lehdessä.

KKun haastattelee Pirjo Penttiä,  
ikä 73 vuotta, melkein unohtaa, 
että aiheena on vanheneminen 
ja elävä ravinto. Pirjo tekee edel-

leen töitä omassa yrityksessään, jonka hän 
perusti jo vuonna 1988. Hän hoitaa ihmis-
iä suolihuuhtelulla ja opastaa muun muas-
sa ravintovalinnoissa eri sairauksien ja ruo-
ansulatuksen ongelmien kanssa kamppaile-
via ihmisiä.

Hän sai koulutuksen ammattiinsa osit-
tain Suomessa, osittain USA:ssa. Ennen 
tätä elämänmuutosta hänellä oli niin 
sanottu hyvä ja varma ”eläkevirka” maan-
käytön suunnittelussa. Moni luonnollisesti 
ihmetteli alanvaihtoa, mutta Pirjo tunsi 
tuolloin olevansa valmis uuteen elämän-
vaiheeseen, eikä ole katunut. Hän pitää 
edelleen työstään.

Elämä jatkuu  
lähes entiseen 
tapaan, ikään  
katsomatta

PIRJO PENTTI

Uusi ammatillinen ura 
Uuden uran valinta selkiytyi vähitellen, kun 
Pirjo alkoi käydä Colonic-hoidoissa Fran-
ciska Helkavaaralla, joka teki hoitoja en-
simmäisenä Suomessa. Pirjo otti yhteyden 
Franciskaan kesällä 1987 ensin äitinsä vuok-
si. Hän toivoi, että voisi lähettää äidilleen 
Haukiputaalle Colonic-laitteen, joka saat-
taisi auttaa tämän epäiltyyn reumaan. Mut-
ta Franciska kertoi, ettei Colonic-laitetta voi 
lähettää, vaan äidin on tultava Helsinkiin 
hoitoon.

Pirjolle Franciska suositteli 10 kerran hoi-
tokuuria, kun kuuli tämän rintasyöpäepäi-
lystä. Pirjolle oli varattu leikkausaika Marian 
sairaalaan kuukauden päästä. Hän kävi Co-
lonic-suolihuuhtelussa 12 kertaa parin päi-
vän välein ja ihastui upeaan hoitoon, sen vir-
kistävään ja tervehdyttävään vaikutukseen. 
Leikkausajan hän perui.

Hoitojen kuluessa Francisca opasti Pir-
joa elävään ravintoon. Pirjo osti Elsa Er-
vamaan Elävä ravinto -kirjan ja meni heti 
syksyn alussa työväenopistoon Monica 
Dahl-Partosen elävän ravinnon perus-
kurssille. Keväällä 1988 hän osallistui Mar-
jatta Svennevigin vetämälle ERY:n ensim-
mäiselle elävän ravinnon kouluttajakurssille 
ja alkoi saman tien pitää viikonloppuisin 

Pirjo Pentti Puolangan Hepokönkään 
vesiputouksella vuonna 2021.
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elävän ravinnon kursseja eri puolilla Suo-
mea, lähinnä pohjoisessa.

Nyt hän tiesi myös löytäneensä itselleen 
uuden alan: Colonic-terapian. Ann Wig-
more piti suolihuuhteluja erittäin tärkeänä 
osana elävän ravinnon elämäntapaa, jossa 
yhdistyvät sekä elävä ravinto että suolihuuh-
telu. Wigmoren auktoriteetin vaikutus tun-
tui myös Suomessa. Colonic-hoitoihin riitti 
näin asiakkaita runsaasti. Vuonna 1993 Pirjo 
Pentti toimi yhtenä ERY:n toisen elävän ra-
vinnon kouluttajakurssin kouluttajana. 
Muita kouluttajia olivat Ritva Kaartinen, 
Raili Virtanen ja Inkeri Kiviharju.

Jo vuonna 1988 Pirjo teki iltaisin suo-
lihuuhteluja ja työskenteli päivisin suun-
nittelutoimistossa. Viikonloppuisin hän 
piti elävän ravinnon kursseja. Isänsä hau-
tajaisissa marraskuussa 1988 Pirjo vilus-
tui pahasti ja sai keuhkokuumeen. Pitkään 
sairastettuaan Pirjo päätti hellittää tahtia. 
Vuoden 1990 alussa hän irtisanoi itsensä 
virastaan tehtyään 18 vuotta aluesuunnitte-
lutyötä ja keskittyi Colonic-terapiaan.

Tällä hetkellä asiakastilanne on vaikea. 
Korona on vienyt asiakkaita, mutta toisaal-
ta myös ikä vaikuttaa: 

– Enää ei jaksa, vaikka intoa olisikin, 
Pirjo toteaa.

Alkuun Pirjo neuvoi kaikkia suolihuuh-
teluasiakkaitaan syömään elävää ravintoa, 
mutta myöhemmin hän on neuvonut, että 
tärkeintä on syödä hitaasti ja pureskella 
hyvin, sillä silloin ehtii nähdä mitä syö ja 
nälkä tulee säännöllisesti. Ja kun syödään, 
ei juoda, on toinen neuvo asiakkaille.

Pirjoa huolestuttaa nykyisin se, että Co-
lonic-terapeuteista voi nopeasti tulla pulaa. 
Suuri osa terapeuteista on jäänyt eläkkeelle 
tai on eläkeiässä. Suomen Colonic-yhdistys 
ry perustettiin vuonna 1994. Yhdistyksen 
perustamisesta lähtien Pirjo on kouluttanut 
uusia hoitajia käyttämään laitetta. 2000-lu-
vun alkupuolella Colonic-yhdistys laati 
uuden kattavan koulutusohjelman, jonka 
myös Luonnonlääketieteen Keskusliitto on 
hyväksynyt. Muutamia uusia terapeutteja 
on jo kouluttautunut tätä kautta työsken-
telemään eri puolille Suomea, mutta lisää 
tarvittaisiin. Valitettavasti ala ei tunnu kiin-
nostavan, mikä varmasti johtuu osittain tie-
don puutteesta.

Yhdistys pitää korkealla hoitajien osaa-
mistasoa. Colonic-yhdistyksen kotisivulla 
www.colonic.fi on tietoa koulutuksesta. 
Pääasiallisena yhdyshenkilönä toimii tällä 
hetkellä yhdistyksen nykyinen puheen-
johtaja Pia Lind. Koronan vuoksi uupu-
neille ja alanvaihtoa harkitseville hoitajille 
Colonic-yrittäjäksi ryhtyminen olisi erit-
täin hyvä vaihtoehto. 

– Työ on itsenäistä ja monella tapaa pal-
kitsevaa, Pirjo sanoo.

Elävää ravintoa
Elävästä ravinnosta Pirjo on pitänyt heti  
alusta lähtien. Hän ei edelleenkään syö juuri 
muuta, joskus ehkä joitain soijaruokia, ja 
joskus harvoin hän saattaa keittää vihannes-
sosekeittoa. Hän ei ole koskaan erityisem-
min pitänyt kokkaamisesta, eikä kestäisi 
paistaa ja vahtia, palaako paistos pohjaan, tai 
leipoa ja vahtia, kohoaako taikina. 

– Elävän ravinnon teko on helppoa, 
vähän kuin askartelua, ja elävässä ravin-
nossa on kauniit värit, Pirjo sanoo. 

Pirjo Pentti on Elävä raakaravinto ry:n Hel-
singin yhdyshenkilö. Hänen yhteystietonsa 
ovat lehden yhdyshenkilöluettelossa.
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Vuonna 2013 hän vietti kolme viikkoa 
Hippocrates-instituutissa Floridassa. Sen 
jälkeen hän muutti aamurutiinejaan ja juo 
aamulla vain vehnänorasmehun. Aikoinaan 
hän kasvatti itse oraan ja versot, mutta nyt 
onneksi ne voi ostaa Green MJK:lta.

Aiemmin joka aamuun kuulunut raaka-
puuro on nyt siirtynyt keskipäivän puu-
roksi, brunssiksi. Sen Pirjo tekee esimer-
kiksi liotetusta pellavasta ja lisää mukaan 
ruusunmarja- tai kuusenkerkkäjauhetta tai 
vaikka tyrnimehua. Puuron päälle hän lait-
taa runsaasti pääasiassa kotimaisia metsä-
marjoja ja syö sen elävän ravinnon manteli-
maidon tai seesammaidon kanssa.

Pirjo on tutustunut myös uudempiin 
raakaravinnon resepteihin. Parhaana raa-
karavintokirjana hän pitää Outi Rinteen 
Raakaruoka-aikaa. Kahvia Pirjo ei juo. 
Kahvin korvaa tarvittaessa sikurikahvi, jo-
hon Pirjo lisää Foodinin flow-kaakaota ja 
mantelimaitoa.

Entä se vanheneminen?
Nykyisin Pirjo ei enää tunne olevansa yhtä 
energinen kuin nuorempana. Iän myötä 

tulee myös hitaaksi. Pessimisti hän ei ole, 
eikä masentunut. Kuntosalilla hän kävi en-
nen koronarajoituksia kolme kertaa viikos-
sa. Juuri nyt rajoitukset ovat tehneet tästä 
mahdotonta. Ennen koronaa hän kävi 
myös joogassa, mutta sekin on jäänyt. Lii-
kunnan osalta on nyt tultava toimeen netin 
kuntotreeneillä ja pitkillä kävelylenkeillä.

Mitään elintapasairauksia Pirjolla ei ole, 
eikä myöskään mitään lääkitystä. Elävä 
ravinto ”sulatti” aikoinaan pois rintasyöpä-
kasvaimen, joka oli Pirjon ensimmäinen 
ja viimeinen kohtaaminen kansantaudin 
kanssa.

Vanhenemisessa pistää eniten ajattele-
maan yksin asuminen. Toisaalta Pirjo on lä-
hes aina asunut yksin, jopa nuorena avio-
liittonsa aikana. Mies oli valtamerialuksen 
kapteeni ja työmatkat kestivät aina useita 
kuukausia. 

– Onneksi minulla on kuitenkin lähellä 
asuva veli ja laaja ystäväpiiri ympärilläni, 
Pirjo toteaa lopuksi.

Kaija Shurupov

<

MMauri Hartonen on syntynyt 
vähän ennen sotia. Nyt hän 
on juuri täyttänyt 85 vuotta. 
Ikä tekee sen, että lapsuuden-

muistot kirkastuvat. Sota-aikana Mauria 
kuljetettiin sinne tänne Helsingin pommi-
tuksia pakoon, ei Ruotsiin asti, mutta mo-
niin kasvatuslaitoksiin, joissa lapsia piiskat-
tiin surutta. Mauri oli vilkas poika ja joutui 
usein johtajan puhutteluun. Vitsa piti ol-
la mukana omasta takaa johtajan kasvatus-
toimenpiteitä varten. Suukin pestiin usein 
saippualla, jotta poika oppisi puhumaan 

Vanha, vireä 
 ja viisas

MAURI HARTONEN

Pi
a 

Ja
rla

s
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”puhtaammin”. Lapsuudesta puuttui äidin 
ja isän hellä hoiva. Vanhemmat erosivat 
varhain ja äiti oli ankara ja pitkävihainen. 
Mauri lähti heti pois kotoa, kun voi. Hän 
meni hyvin nuorena kihloihin ja naimisiin. 
Jalat piti saada oman pöydän alle.

Työuransa Mauri teki yrittäjänä usealla 
eri alalla. Hänellä on ollut akvaarioliike, jota 
varten hän maahantoi kalat itse. Myöhem-
min liike laajeni lemmikkieläinkaupaksi. Ak-
vaariokalojen lisäksi siellä myytiin myös kar-
vaisia lemmikkejä, joita Mauri kasvatti itse 
omalla maatilallaan. Tässä vain muutama 
esimerkki yrittäjyydestä. Myöhemmin Sa-
vonlinnassa hän veti jonkin aikaa omaa 
kuntosalia.

Nyt entiseksi poppamieheksi itseään kut-
suvalla Maurilla oli aiemmin Savonlinnassa 
myös kansanparantajan vastaanotto. Paran-
tajan lahja hänellä on edelleen. Kaukopa-
rannuksia, vai pitäisikö nykyään sanoa etä-
parannuksia, hän teki aikoinaan aina Seinä-
jokea myöten. Hän kuului Valonkantajien 
parantajayhteisöön. Nyt kansanparannus, 
energiahoito, reikihoito ja niin edelleen, on 
lähes kielletty. Kuitenkin jo Raamattu ker-
too esimerkkejä kätten päälle panemisesta 
ja paranemisesta.

Ensin elämään tuli kasvisravinto, 
sitten elävä ravinto
Vuonna 1975 Mauri muutti Helsingistä 
Vantaalle paritaloon, johon kuului iso puu-
tarhatontti. Stadin kundi innostui mahdolli-
suudesta työntää sormet multaan, mutta tie-
toa puuttui. Hän ilmoittautui viikon kestä-
neelle biodynaamisen viljelyn kurssille. Osal-
listujien joukossa oli 13 kasvissyöjää. Mau-
ri seurasi heitä syrjäsilmällä ja ihaili heidän 
reippauttaan ja älyään, ja jopa puiden halaa-
mista. Itsensä hän tunsi ”talipalloksi” hoik-
kien vegetaristien joukossa.

Kurssi muutti Maurin elämän suunnan. 
Juuri alkanut uusi harrastus, broilerikanien 
kasvattaminen, loppui kuin seinään. Samal-
la loppui myös lihansyönti, johon Mauri ei 
ole enää palannut, 46 vuoteen. Pian biody-

naamisen viljelyn kurssin jälkeen hän tu-
tustui elävään ravintoon ja innostui. Elävä 
ravinto toi mukanaan myös innostumisen 
mehupaastoihin. Mauri piti useina vuo-
sina perättäin eri pituisia paastoja: viikon, 
10 päivän, kahden viikon ja kerran jopa 
viiden viikon paaston. Paastotessaan hän 
teki myös koko ajan työtä: ajoi pitkiä mat-
koja ja kantoi raskaita taakkoja. Olo oli silti 
hyvä ja kevyt.

Sataprosenttisella elävällä ravinnolla 
Mauri oli vain ensimmäiset kolme kuu-
kautta. Mutta jokapäiväiseen ruokaan on 
aina kuulunut myös elävää ravintoa. Vai-
monsa Terttu Tolvasen kanssa Maurilla 
on sellainen työnjako, että Terttu idättää 
ja Mauri versottaa. Terttu liottaa pähkinät, 
siemenet ja kuivahedelmät ja Mauri tekee 
ruoat. Kun Mauri häärää keittiössä, pysyy 
Terttu sieltä poissa. 

Vehnänorasta he juovat joka aamu. Jos 
sen tuotannossa on tauko, käy aamujuo-
maksi kombucha, jossa on hyviä maitohap-
pobakteereita. Versotusalustoina on saa-
vin kokoisia astioita. Haaveena on saada 
isompi tila sisäviljelylle, sellainen, jossa olisi 
lattiakaivo, jolloin kastelun voisi hoitaa 
huolettomasti letkulla.

Nokkonen ja voikukka ovat myös per-
heen vakioruokaa. Niitä lähdetään taas ke-
räämään, kun ensimmäiset keväällä ilmes-
tyvät. Niitä Mauri myös kuivattaa talven 
varalle. Ennen hän viljeli mökillä isoissa 
saaveissa sekä voikukkaa että nokkosta. 
Niistä oli helppo kerätä sato talteen. Mö-
killä käynti on kuitenkin jäänyt. Etenkään 
Tertun jalat eivät enää kestä jyrkkää ja pit-
kää nousua mäen päällä seisovalle mökille.

Ruokavalio on muuttunut vanhetessa 
entistä terveellisemmäksi. Aikaisemmin 
Mauri ja Terttu söivät juustoa, mutta se on 
jäänyt. 

– Eihän juusto mitään aikuisen ruokaa 
ole, Mauri sanoo. Muita maitotuotteita he 
eivät myöskään enää käytä. Kalan syöntikin 
oli jo jäänyt vähiin, mutta nyt pakastimessa 
on paljon kuhaa, jota Tertun serkku on ka-
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lastanut ja fileerannut valmiiksi. Sitä pitää 
nyt jonkin verran syödä. Se on kuitenkin 
elävä ravinto, joka pitää pirteänä. Vaimo 
vahvistaa viereisestä huoneesta: 

– Kyllä sinä olet pirteä!

Vanheneminen hidastuttaa
Selvimmin vanhenemisen huomaa siitä,  
että liikkuminen on jäänyt vähiin verrat-
tuna siihen, kuinka aktiivisesti Mauri en-
nen liikkui.

– Laiskamato on vahvempi kuin minä, 
Mauri sanoo. Jonkin verran hän käyttää 
soutulaitetta, jotta pysyisi paremmin vet-
reänä. Sohvaa hän ei kuitenkaan vielä pidä 
”nelijalkaisena ystävänään” kuten eräs ma-
koilemiseen mieltynyt ystävä sohvaansa 
nimitti. 

Mitään vanhuuden masennusta Mauri ei 
tunne. Tämän vahvistaa myös Terttu, ”per-
heen pienimmäinen”, kuten Mauri vaimo-
aan hellästi nimittää. Jos joskus tympään-
tyy tai kyllästyy johonkin, niin eihän sitä 
voi nimittää masennukseksi. Näin vanhem-
pana muisti pettää aina välillä: laitat jon-
kun tärkeän paperin talteen ja parin päivän 
päästä et muista, mihin sen laitoit.

Vanhuuden vaivojakin Maurilla on ollut. 
Noin 15 vuotta sitten löytyi tutkimuksissa 
eturauhassyöpä. Se hoidettiin pois, eikä se 
ole enää vaivannut. Neljä vuotta sitten löy-
tyi haiman kyljestä kasvain. Kun sitä lei-
kattiin, samalla lähti vahingossa pernakin. 
Mauri oli pakotettu ottamaan sydämentah-
distimen, koska muuten ajokorttia ei olisi 
enää uusittu. Häntä itseään eivät satunnai-
set sivuäänet häirinneet. Nyt ajokortti on 
uusittu ilman mitään terveydentilaan liitty-
viä huomautuksia.

Kivunpoisto – neuvo muillekin 
kuin vanhoille
Kivunpoiston suhteen Mauri on lääkäri-
kunnan kanssa eri mieltä. 

– Lääkärit eivät tiedä, että kivut voi pois-
taa ajatusenergialla. Ajattelu on kullanar-
voista energiaa, Mauri sanoo. Kun ymmär-
tää, että ajatus on energiaa, sen voimaa voi 
käyttää oman kipunsa poistamiseen, jopa 
muiden ihmisten kipujen poistamiseen.

Kun Mauri tuntee kipua jossain kohtaa 
kehoa, hän rauhoittaa itsensä ja mielensä, 
siirtää ajatuksensa kipukohtaan, ja ”pyö-
rittää” ajatusenergiaa kipukohdassa pienen 
hetken. Tämän jälkeen kipu on poissa. Tätä 
konstia Mauri on käyttänyt jo kymmeniä 
vuosia eikä ole tarvinnut kipulääkkeitä.

Ajatusenergian käyttö kivunpoistossa 
vaatii tietenkin harjoitusta ja myös sitä, että 
ymmärtää ajatuksen voiman. Monilla eten-
kin vanhoilla ihmisillä on tapana aina koh-
datessa kertoa omat vaivansa ja sairautensa 
ja ikään kuin kilpailla siitä, kuka kärsii eni-
ten. Mauri kehottaa pysähtymään ja ajat-
telemaan, onko järkevää pitää tällä tavoin 
kynsin hampain kiinni kivuista ja vaivoista. 

– Jos et päästä irti, ne seuraavat sinua 
koko ajan, Mauri sanoo.

Kaija Shurupov

Mauri Hartonen on Elävä raakaravinto ry:n  
Savonlinnan yhdyshenkilö. Hänen yhteys- 
tietonsa ovat lehden yhdyshenkilöluettelossa.

Mauri Hartonen kasvattaa paljon versoja. 
Talvellakin, vaikka kasvu on hidasta, on 
nousemassa mm. auringonkukkaa, her-
nettä, valkosipulia ja vehnänorasta.
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IIrma Tolonen on iältään melkein 71- 
vuotias. Hänet on tunnettu vuosia 
yhtenä kaikkein aktiivisimmista elävän 
ravinnon kouluttajista Suomessa. Kou-

lutukseltaan hän on restonomi. Ensimmäiset 
20 työvuottaan hän toimi ravintolapäällik-
könä, ravintolasalin esimiehenä, tarjoilun 
esimiehenä ja erilaisten tilausjuhlien järjestä-
jänä. Hän työskenteli pitkään Kokous- ja 
lomahotelli Tallukan ravintolapäällikkönä 
Vääksyssä, teki 12-tuntisia työpäiviä, kuu-
desta seitsemään päivää viikossa.

Elävä ravinto tuli elämään voimalla
Elävään ravintoon Irma tutustui Marjatta 
Svennevigin kurssilla keväällä 1988. Kasvis-
syöjä hän oli ollut 1980-luvun alusta lähtien, 
mutta edelleen hän etsi helpotusta jatkuviin 
vatsavaivoihin. Vatsa turposi joka ilta työpäivän 
jälkeen ja oli kipeä. Jälkikäteen ajatellen kivut 
luultavasti johtuivat paljolti työstressistä. Tut-
kimuksissa vatsasta ei löytynyt mitään vikaa.

Kun Irma kävi elävän ravinnon kurssin ja 
opetteli tekemään ja syömään elävää ravin-
toa, kaikki vatsavaivat hävisivät ensimmäi-
sen puolen vuoden aikana. Irma oli hank-
kinut Elsa Ervamaan Elävä ravinto -kir-
jan heti, kun kirja julkaistiin 1980-luvun 
alussa. Ennen elävän ravinnon kurssia kirja 
seisoi kirjahyllyssä lähinnä ihmettelyn ai-
heena. Nyt sillä oli käyttöä.

Puolankalaisesta 
pessimististä  
wigmorelaiseksi 
optimistiksi

IRMA TOLONEN

Harkitessaan alan vaihtoa Irma alkoi 
perehtyä elävään ravintoon perusteellisem-
min. Lopulta hän päätti jättää hotelli- ja 
ravintola-alan kokonaan. Hän ei enää halun-
nut seurustella alkoholin vaikutuksen alai-
sina olevien ihmisten kanssa eikä hengit-
tää baaritiskin tupakansavua. Irma itse ei ole 
koskaan polttanut. Tutustuttuaan elävään 
ravintoon häntä myös inhotti kehua asiak-
kaille ravintolan ”ihania” liharuokia.

Hän oli erittäin tyytyväinen päätökseensä 
jättää koko ala, jolla hän oli tehnyt töitä 
koko nuoruutensa. Kun hän jätti viinan-
huuruisen ja tupakansavuisen ravintola-alan, 
hän oli 40-vuotias ja uuden edessä. Irma 
ryhtyi yrittäjäksi, kirjaedustajaksi ja myi 
kahden suuren kustantajan tietokirjasarjoja 
ja arvoteoksia suoraan lukijoille. Hän toimi 
kirjaedustajana yhteensä 18 vuotta.

Elävän ravinnon kouluttajaksi
Irma osallistui vuonna 1993 ERY:n toiselle 
elävän ravinnon kouluttajakurssille ja alkoi 
heti kurssin jälkeen pitää kerran kuussa 
elävän ravinnon kursseja viikonloppuisin. 
Restonomin koulutuksesta ja ravintolois-
sa työskentelystä oli kurssien suunnittelus-
sa hyötyä, koska ne opettivat muun muassa 
laskemaan, kuinka paljon raaka-aineita tar-
vitaan 10 tai 20 hengen koulutusryhmille. 
Hän jatkoi edelleen arkisin kirjaedustajan 
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työtään ja perjantai-illasta sunnuntai-iltaan 
asti koulutti elävää ravintoa. Tällaisia 13–15 
päivän työputkia hän teki pitkään.

Samaan aikaan, viiden vuoden ajan, vuo-
sina 1994–1998 hän oli myös Elävän ravin-
non yhdistyksen puheenjohtaja. Yhtä pitkä 
puheenjohtajuuskausi on ollut vain Irman 
edeltäjällä, Marianna Kekillä. ERY:n alku-
vuodet, ja myös 1990-luku, oli puheenjoh-
tajalle rankkaa aikaa. Jo pelkkä yhteyden-
pito hallituksen sisällä ja laajemmin oli ai-
kaa vievää. Silloin ei ollut palkattua toimis-
totyöntekijää, ei kännyköitä eikä pitkään ai-
kaan vielä edes sähköpostia.

Irma opetti elävää ravintoa useita vuosia 
Helsingin työväenopistossa ja sen ruotsin-
kielisessä sisaropistossa Arbiksessa, samoin 
Nurmijärven, Porvoon ja Lapuan kansa-
laisopistoissa. Lapualla hän opetti, kunnes 
sinne löytyi paikallinen kouluttaja Mea 
Salo. Kesäisin hän veti kursseja Ahvenan-
maan Elävän Ravinnon Instituutissa ja 
läpi vuoden tietysti myös ERY:n omassa 
toimitilassa. 

Irma oli mukana suunnittelemassa ja to-
teuttamassa ERY:n kolmatta elävän ravin-
non kouluttajakurssia 1997–1998. Koulut-

taja Inkeri Kiviharju laati kurssirungon ja 
rahastonhoitaja Maritta Schulz teki budje-
toinnin ja hoiti sen seurannan.

Nyt eläkkeellä ollessaan Irma ei ole enää 
vetänyt elävän ravinnon kursseja. Sen sijaan 
ERY:n kotisivuilla on Elävän ravinnon pe-
ruskurssin videot, 15 osaa, joilla Irma opet-
taa elävän ravinnon perusruokien tekoa. Si-
vuilla on myös kolme videota, joissa Irma 
opettaa, miten vehnänorasta kasvatetaan.

Terveys ja hyvinvointi
Irmalla ei ole ollut mitään elintapasairauk-
sia, jos nuoruuden vatsavaivoja ei oteta lu- 
kuun. Sukurasituksena ovat kuitenkin 
korkean kolesterolin ja verenpaineen ai-
heuttamat sydänriskit. Elämäntapojen avul-
la kolesteroli on pysynyt kurissa. 

Elävässä ravinnossa ja myös raakaravin-
nossa on kuitenkin mukana varsinainen 
kolesterolipommi: kookosöljy ja -rasva. 
Irma ei käytä niitä lainkaan. Kookosöljyn 
rasvasta 94 prosenttia on tyydyttynyttä ras-
vaa, joka saa heti kolesterolin kohoamaan, 
jos siihen on taipumus. Jopa voissa tyydyt-
tynyttä rasvaa on vähemmän, 60 prosenttia.

Monilla itäsuomalaisilla on taipumus 
kolesterolin kertymiseen, niin Kainuun 
Puolangalla syntyneellä Irmallakin. Joillain 
ihmisillä kolesteroli taas ei kerry samalla 
tapaa, etenkään länsisuomalaisilla. Irma käy 
säännöllisesti kerran kolmessa vuodessa la-
boratoriokokeissa. Nyt hän on juuri saanut 
tuoreet tulokset, jotka ovat kaikki normaa-
liarvojen rajoissa (hemoglobiini, D-vitami-
ini, B12-vitamiini).

Irma noudattaa yleensä ravitsemusasian-
tuntijoiden neuvoja. Jotkut asiantuntijat 
neuvovat syömään hedelmiä ja vihanneksia 
puoli kiloa päivässä, mutta Irman mielestä 
oikeampi määrä olisi 800–900 grammaa 
päivässä. Irman ruoasta on nykyään miltei 
puolet kuumentamatonta ja puolet kuu-
mennettua, valtaosa siitä kasviksia. Myös 
kalaa hän syö ja joskus pieniä paloja lihaa.

Irman syntymäkunta Kainuun Puolanka 
on kuuluisa pessimismistään. Nykyään puo-

Irma Tolonen harrastaa mm. käsitöitä. 
Hänen käsissään syntyvät Strömsö-villa-
paidat ja nyplätyt pitsit. Pitsinnypläystä 
hän on opiskellut monilla kursseilla.
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lankalaiset suhtautuvat asiaan huumorilla 
ja ovat myös kaupallistaneet pessimisminsä: 
kunnassa myydään niin pessimisti-mukeja 
kuin -paitojakin. Irma itse sanoo tiedosta-
neensa pessimistiset juurensa wigmorelaisen 
elämänfilosofian kautta. Kun Irma oli 
11-vuotias, perhe muutti Lappeenrantaan, 
iloiseen Etelä-Karjalaan.

Eläkeikä toi elämään suuren helpotuksen. 
Eläketulo on säännöllistä ja vakaata. Yrittä-
jän tulot vaihtelivat ja ajoittain rahojen riit-
tävyyttä joutui stressaamaan. Irma tuntee 
muuttuneensa hyväksyvämmäksi vanhem-
miten. Viisilapsisen perheen vanhimpana 
hän tottui olemaan aina antamassa ohjeita.

– Kun on oikein puhdas ja aatteellinen, 
niin on oikein ahdas ja puutteellinen, Irma 
siteeraa elämäntaidonopettaja Olavi Tähte-
lää, ja toteaa saman tien, että on ihanaa olla 
keskeneräinen vielä vanhanakin.

– On ihanaa, että innostus uuden oppi-
miseen säilyy, Irma sanoo ja pitää myös ker-

taamista tärkeänä. Hän toteaa, että paljon 
unohtuu, jos ei kertaamalla vahvista tiedon 
pysymistä muistissa.

Irma on aina seurannut mielenkiinnolla 
Helsingin työväenopiston luentoja eri aloilta. 
Nyt korona-aikaan niitä voi valitettavasti 
seurata vain Teamsissa. Muita harrastuksia 
Irmalla ovat luonto, retkeily, marjastus, sie-
nestys ja käsityöt. Ja tietysti hiihto. Irma 
on Suomen Latu ry:n ja Tunturilatu ry:n 
monivuotinen jäsen.

Elämänvoiman Irma sanoo löytäneensä 
luettuaan yhä uudelleen Ann Wigmoren 
Parantavat voimavarat -kirjan. Sen sisältä-
mät voimalauseet ovat hänelle tärkeitä.

Tässä yksi niistä: En pakota täydellistä ter-
veyttä, hyvinvointia, rakkautta, iloa ja omaa 
kehitystäni toteutumaan. Rentoudun ja an-
nan kaiken tuon, mikä aina on ollut omaani 
ja kuulunut minulle, tulla luokseni nyt.

Kaija Shurupov

Toinen Linja 3, 00530 Helsinki, 
puh. 09 7260 900, www.silvoplee.fi

SILVOPLEEN CATERING
Kasvisravintola Silvopleen rakkaudella 
käsintehtyä kasvis- ja vegaaniruokaa, 
raakakakkuja sekä muita herkkuja voit 
tilata erilaisiin tilaisuuksiin, juhliin ja 
kokouksiin.
Kysy myös tarjousta yksityistilaisuudesta 
ravintolaan iltaisin! 
Löydät tarjouspyyntölomakkeen 
kotisivuiltamme www.silvoplee.fi
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Ei vanha, mutta 
”vähän vanhempi 

ihminen”

AAlice, nyt 73-vuotias, tuli nuore-
na opiskelijana Tampereelta Hel-
sinkiin kesätöihin, mutta jäikin 
15 vuodeksi. Hämeentien Elan-

to järjesti 1970-luvun puolivälissä Kasvis-
valio-kurssin, joka sai Alicen innostumaan 
kasvisruoasta. Elävään ravintoon hän tutus-
tui muutettuaan Helsingistä Mikkeliin kiin-
nostavan työpaikan myötä vuonna 1986.

Marjatta Svennevigin perustama elä-
vään ravintoon keskittynyt Rantasalmi 
Center tuli tutuksi siellä pidettyjen kurs-
sien myötä. Alice tutustui näiden kurssien 
vetäjään, ravintoekspertti Maija-Liisa Myl-
lys-Niemelään, josta tuli tärkeä ja luotet-
tava ravintoguru Alicen elämään. Mikke-
lissä pidettiin syksyllä 1990 elävän ravin-
non kurssi ja seuraavan vuoden keväällä 
jatkokurssi. Muutama kursseilla mukana 
ollut innostui ajatuksesta perustaa Mikke-
liin oma Elävän ravinnon yhdistys.

ERY:n järjestämä kolmas elävän ravin-
non kouluttajakoulutus alkoi Helsingissä 
keväällä 1997. Alice osallistui tälle vuoden 
kestäneelle kurssille. Kurssia pidettiin lä-
hinnä viikonloppuisin Helsingissä ja muun 
muassa Frantsilan Yrttitilalla ja Rantasalmi 
Centerissä. Kurssin jälkeen Alice järjesti 
Mikkelin Kansalaisopistossa muutaman 
elävän ravinnon kurssin.

Alicella ei ollut mitään sairautta syynä  
aloittaa elävän ravinnon käyttö. Toisen lap-
sen syntymän jälkeen jääneet 10 ylimääräistä 
kiloa saivat kuitenkin ajattelemaan elävän 
ravinnon kuuria. Kun lapset olivat pieniä, 
Alice söi vain elävää ravintoa. Miehelle ja 
lapsille tehtiin perheessä pääosin eri ruoat. 
Painoa lähti enemmänkin kuin ne 10 kiloa. 
Ulkopuolisista Alice näytti lähinnä nälkiin-
tyneeltä, biafralaiselta, niin kuin sanonta 

ALICE VIRTANEN

kuului silloin, kun Biafran nälänhätä oli 
juuri järkyttänyt maailmaa. Hän itse tunsi 
kuitenkin olevansa elämänsä kunnossa.

Ruokavalion perusta pysyy
Aktiivisena aikanaan Mikkelin elävän ra-
vinnon yhdistys toimi myös ruokapiirinä. 
Se tilasi säkeittäin tavaraa Makrobios 
Oy:ltä ja Masajolta. Kuukausikokouksen 
yhteydessä säkkien sisältö pussitettiin ja 
osallistujat ostivat niitä mukaansa. Jäljelle 
jäänyt tavara jäi Alicelle, jolle sai soittaa ja 
tilata pusseja puhelimitse

Silloin Mikkelissä sai hyvää luomutava-
raa omasta takaa helposti. Nyt se ei ole niin 
helppoa. Alice joutui juuri keittämään hirs-
sin, kun ei ollut varma sen alkuperästä. 
Luomutuotteita saa kuitenkin tilattua ver-

Alice Virtanen on intohimoinen golfaaja. 
Polvet on leikattu, mutta ”kun saan mailan 
käteen, en ole köyhä enkä kipeä”, hän sanoo.
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kosta. Alice tilaakin tavaraa Ruohonjuu-
resta ja Biomediltä.

Vehnänorasta Alice ei enää kasvata itse, 
laiskuuttaan, kuten hän sanoo. Biome-
diltä tilattu vehnänoraan pakastekuljetus 
tuodaan kotiovelle. Alice käyttää vehnän-
orasta yhden pakastepuristeen päivässä. 
Myös kuivattu vehnänorasjauhe on käy-
tössä. Toinen lehtivihreän päälähde on leh-
tikaali, jota tytär viljelee. Alice kuivattaa 
sitä ja hienontaa morttelissa, samoin kuin 
kuivattua nokkosta. Jauheesta hän tekee 
pirtelöä – smoothie-sana tuntuu edelleen 
oudolta käyttää.

Päivän ruoka on usein juureksia, avoka-
doa, valkosipulia ja vähän vettä tehosekoi-
tettuna raakakeitoksi. Joskus hän lisää mu-
kaan vähän kaura- tai soijajuomaa. Tehose-
koitettu keitto on kuin lähes valmiiksi pu-
reskeltu ruoka. Ruoan perusteellinen pu-
reskelu on yksi hyvistä asioista, jotka elävä 
ravinto toi tullessaan. Alice pureskelee, ei 
suositeltua 30 kertaa, vaan hyvinkin tup-
lasti sen verran joka suupalaa. Tyttären-
poika totesikin pienenä, että mummi on 
maailman hitain syöjä.

Elävän ravinnon ja muun kasvisruoan li-
säksi Alice syö kalaa, lähinnä hyvien rasva-
happojen vuoksi. Kalaisten järvien tuntu-
massa asuvana hän syö mielellään muikku-
ja, mutta ei pidä niiden paistamisesta. Lä-
hellä asuva tytär taas paistaa niitä mielellään 
ja tarjoaa myös äidilleen. Alice voisi nykyään 
syödä kanaakin, mutta ei kidutettua broile-
ria. Hän ei myöskään halua syödä ruokaa, 
joka näyttää broilerilta tai muulta lihalta, tai 
jopa maistuu siltä, vaikkei sitä ole. Hän seu-
raa Facebookissa vegaanien kirjoituksia, ja 
poimii sieltä kaikkea hyödyllistä.

Nuorempi tytär on ehdoton vegaani. 
Alice ei kuitenkaan millään lailla kommen-
toi hänen tiukkuuttaan, koska oli itse aikoi-
naan hyvin tiukka elävän ravinnon syöjä. 
Ehdotonta elävän ravinnon linjaa kesti 
muutaman vuoden. Silloin Alice ei juonut 
edes kahvia, jota hän nykyään juo kerran 
päivässä. Nyt hän toteaa, että tuputti lä-

heisilleen liikaakin omaa ravinto-oppiaan, 
mille ei enää näin jälkikäteen tietenkään 
voi mitään. Tosin lapset sanovat nyt, että 
varmaan opetit meille hyviä asioita, emme 
vain osanneet niitä silloin arvostaa. Kahden 
oman tyttären lisäksi Alicella oli aikoinaan 
myös kolme bonuslasta.

Terveyttä ja tarmoa
Nykyään Alice herää joka aamu ajatuk-

seen, että on ihanaa elää. Hän toteaa ole-
vansa yleensä onnellinen ja tyytyväinen, 
sillä ei ole mitään syytä olla huonolla tuu-
lella. Hän on myös kouluttanut itseään sii-
hen, että elää tässä hetkessä. Erilaisia opet-
tajiakin hän on seurannut, mutta ei ole 
enää käyttänyt heihin juurikaan rahaa.

Herättyään Alice jumppaa itsensä jo sän-
gyssä vetreäksi. Mitään elintapasairauksia 
hänellä ei ole, eikä myöskään lääkitystä. Ni-
velvaivoja on ollut suvun perintönä, mutta 
sen jälkeen, kun polvet leikattiin, on kä-
vely sujunut taas ilman kipuja. Hän joutui 
käyttämään Buranaa ja Panadolia leikkaus-
ten yhteydessä, mutta ei juurikaan muuten. 
Jokapäiväinen jumppa on tärkeää nivelille. 
Äidin perintönä Alice on saanut taipumuk-
sen glaukoomaan, jota ennen viherkaihiksi 
kutsuttiin. Sitä on hoidettu silmätipoilla jo 
15 vuotta ja se on pysynyt kurissa.

Elävä ravinto on aina ensimmäinen keino 
selviytyä terveyshaasteista. Sataprosentti-
seen elävään ravintoon Alice palaa aina, jos 
terveyshaasteita tulee. Näin hän sanoi myös 
aikoinaan Etelä-Savon paikallisradiossa, 
jossa häntä haastateltiin elävästä ravinnosta. 
Iän myötä Alice tuntee muuttuneensa 
maltillisemmaksi, ymmärtäväisemmäksi ja 
suvaitsevaisemmaksi.

– Osaan nyt myös pitää suuni kiinni, 
enkä ole aina laukomassa omaa mielipidet-
täni, Alice toteaa itsekriittisesti.

Alice on aina harrastanut teatterissa ja 
elokuvissa käyntiä, mutta rakkain harrastus 
on ehdottomasti golf. Golfia harrastaessa 
tulee käveltyä pitkiä matkoja. Hän toteaa, 
että on golfinkin suhteen äärimmäisyysih-
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minen. Alice kuuluu viiden naisen golf-po-
rukkaan, joka harjoittelee kerran kuussa 
läpi vuoden, talvella sisähallissa, mutta aina 
kun voi, niin ulkona.

Kesäkaudella Alice pelaa innokkaasti 
ja yrittää toteuttaa opittuja asioita. Golf-
matka Espanjaan on varattuna maaliskuun 
loppuun. Korona-epidemian vuoksi Espan-
jan golf-matkoissa on ollut kahden vuoden 
tauko. Kun Alicelta kysy,y kuinka kauan 
hän aikoo vielä pelata, on vastaus: ”Kuole-
maan asti”. Jos Alice ei pääsisi golfaamaan, 
olisi se hänelle melkein sama kuin kuo-
lema. Kuolema ei Alicea pelota, mutta gol-
fin peluun loppu kyllä pelottaa.

Kaija Shurupov

Alice Virtanen on Elävä raakaravinto ry:n  
Mikkelin yhdyshenkilö. Yhteystiedot ovat 
lehden Yhdyshenkilöluettelossa.

Mikkelin elävän ravinnon 
yhdistys, Mery ry

Mikkelin elävän ravinnon yhdistys pe-
rustettiin heti ensimmäisen Mikke-

lissä vuonna 1992 pidetyn elävän ravin-
non kurssin jälkeen. Puheenjohtajana toi-
mi ensimmäiset 14 vuotta (1992–2005) 
Alice Virtanen, sen jälkeen vuosina 2006–
2011 Hanna Hiltunen. Tämän jälkeen pu-
heenjohtajana toimi jälleen Alice Virtanen 
(2012–2019), jolloin yhdistystä yritettiin 
vielä nostaa jaloilleen.

Parhaimmillaan Meryssä oli 34 jäsentä. 
Toiminta hiipui pikkuhiljaa. Viisi viimei-
seen kokoukseen saapunutta jäsentä päätti 
vuonna 2019, että Patentti- ja rekisteri-
hallitus saa poistaa Meryn yhdistysrekiste-
ristä. Pankkitili lopetettiin ja samalla lop-
pui kaikki toiminta.

<
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Pian ja Lefan syynissä 
kasvisravintoloita 
Helsingissä, osa 2

Elävän ravinnon etsijä
t

<

Bär Bar on ensimmäinen suomalaisiin 
marjoihin keskittyvä välipalabaari. Idea 

marjapitoisista, mukaan otettavista ja ter-
veellisistä välipalatuotteista syntyi keväisel-
lä metsäkävelyllä vuonna 2017. Tässä meil-
lä kasvaa silmiemme edessä suomalaisessa 
puhtaassa luonnossa omia superfoodmar-
jojamme, uskomattomia vitamiinipomme-
ja, mutta kauppojen hyllyt notkuvat maail-
man ääristä tuotuja brändättyjä supermar-
javälipaloja. Miksi emme käyttäisi omia 
upeita marjojamme?

Yrittäjäpariskunta ryhtyi ripeästi tuumas-
ta toimeen ja perusti suomalaiseen super-
foodiin keskittyvän smoothieketjun vielä 
samana vuonna. Helsingin keskustassa Fre-
dalla ensimmäinen smoothiebaari avautui 
vuonna 2018 ja smoothiet ja smoothiebow-
lit saivat ihastuneen vastaanoton. 

Vuosi 2021 oli yritykselle nopean kasvun 
aikaa, kun ketju kasvoi peräti kolmella uu-
della pisteellä: Helsingissä Hakaniemen 

hallissa ja Itämerta seilaavalla Viking Grace 
-laivalla sekä ketjun ensimmäisellä franchi-
singvetoisella toimipisteellä Tampereella.

Viime vuonna myös uudet tuotteet, pari-
loidut leivät, täydensivät valikoimaa ja sai-
vat heti hyvää palautetta. Bär Bar sai ihmi-

Bär Bar - Vihdoin välipalaherkkuja 
suomalaisista superfoodmarjoista!

Bär Bar Hakaniemi avattiin Hakaniemen 
kauppahallissa vuonna 2021.

Elävän ravinnon etsijät löysivät Helsin-
gistä yllättävän monta kasvisravintolaa, 

jossa oli tarjottavaa myös raakailijoille. Leh-
den edellisessä numerossa (4/2021) esitel-
tiin lähinnä ravintoloita, joista sai lounasta 

noutopöydästä. 
Nyt esiteltävien 
ruokapaikkojen kirjo on laajempi.

Muista tarkistaa aukioloajat ravintolasta 
ennen kuin lähdet ruokailemaan.
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set nauttimaan ennätysmäärän - viitisen tu-
hatta kiloa - suomalaisia puhtaita super- 
marjoja ja sitä kautta voimaan paremmin. 
Tänäkin vuonna kasvu jatkuu: Bärbar 
Turku avataan helmikuun lopulla ja Bär 
Bar Helsinki-Vantaa toukokuun alussa.

Helsingissä vilkkaalla Fredalla on Bär Ba-
rin pirteä välipalabaari, jossa on tilaa muu-
tamalle asiakkaalle. Useimmat ottavat vä-
lipalansa mukaan. Tilaa on lähinnä tilaa-
jille ja tilauksen valmistumista odottaville. 
Hakaniemen halli on oiva paikka välipa-
labaarille: avarampi ja valoisampi. Muuta-
man oman jakkaran lisäksi voi käyttää hal-
lin yrittäjien yhteistä ruokailutilaa. 

Oli ilo tutustua Bär Barin tuotteisiin. Laa-
jasta tuotevalikoimasta otimme Fredalla en-
sin terveyspommin, kirpakan tyrni-inkivää- 
rishotin, joka sisältää myös limeä. Tuju 
shotti maistui terveelliseltä ja hyvältä. Iha-
nan täyteläinen Ever Green smoothie sisältää 
paljon vihreää: kotimainen karviainen, kiivi, 
pinaatti, avokado, minttu, lime ja omena. 
Oli kiva yllätys, että juomassa on vihreitä 
karviaisia, niitä kun saa harvoin muualta  
kuin omasta pensaasta. Smoothieita ja sand-
wicheja on kahta kokoa, medium ja iso.

Otimme mukaan kotiin kaksi smoothie-
kulhoa, Bär bowlia: Berry Green Bow-
lin (kuvassa vasemmalla) - kotimainen kar-
viainen, banaani, pinaatti, inkivääri, avo-
kado, kurkku, omena, kiivi, kookoshiu-
tale, granola ja koristeena vadelmaa ja Blue-
berry Caramel Bowlin - kotimainen mus-
tikka, banaani, kaurajogurtti, granola, 
maapähkinävoi, agave, kookoshiutale. Mo-

lemmat olivat marjaisia ja herkullisia - 
mitä muuta ne näillä raaka-aineilla voisi-
vat ollakaan! 

Niistä innostuneina kokeilimme Haka-
niemessä vielä kolmanneksi puolukkaista 
Caramel Dream Bowlia (puolukka, banaa- 
ni, kaurajogurtti, kauramaito, granola, 
maapähkinävoi, agave, kookos). Puolu-
kan pirteä maku maistui selvästi ja sen mai-
niona makuparina oli karamellikastike.

Tuorepuuro Berrific Oats (mustikka, va-
delma, kaurahiutale, chiansiemen, kaura-
maito, maapähkinävoi, agavesiirappi, ba-
naani, granola) annos oli hyvä, mutta sisälsi 
niin paljon muutakin, että marjojen maku 
jäi taka-alalle.

Testasimme myös Bär Barin uusimpia 
tuotteita, pariloituja voileipiä, jotka sopi-
vat marjatuotteiden pariksi suurempaan näl-
kään. Best O’Pesto (itse tehty pesto, aurin-
kokuivattu tomaatti, mozzarella, avokado, 
rucola) tuli vahingossa “tavallisena”, mutta 
oli herkullinen. Tuote on saatavana myös ve-
gaanisena. Gluteenitonta leipääkin saa lisä-
hintaan 0,50 €. Hummus & Avo Sandwich 
(hummus, avokado, kurkku, aurinkokui-
vattu tomaatti, herneenversot) oli mehevä 
ja maukas. Kiinnostavalta kuulostava nyh-
tökaura sandwich jäi myöhemmin kokeilta-
vaksi. Marjojen lisäksi Bär Bar suosii muita-
kin suomalaisia superfoodeja kuten kauraa.

Teksti ja kuvat Pia Jarlas

Bär Bar Freda, Fredrikinkatu 30,  
00120 Helsinki, p. 050 3494135
ma-pe 8–17, la 8.30–15.30, su 8.30–13
Bär Bar Hakaniemi, Hakaniemen kauppahalli, 
Hakaniemen torikatu 2, 00530 Helsinki
p. 050 3745436, ma-la 8–15.15
Bär Bar Aleksanterinkatu
Aleksanterinkatu 29, 33100 Tampere
ma-pe 7.30–17, la 9–16, su 9–14
Bär Bar Viking Grace, 
Avoinna satamasta lähdettäessä
Bär Bar Turku avataan helmikuun 2022 lopulla.
Bär Bar Helsinki-Vantaa avataan toukokuussa 2022.
Tyrnishotti 2,50 €, smoothiet ja proteiinismooth-
iet 6–9 €, sandwichit 5–8 €, Bär bowlit 8,50 €.
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Tämä mukava, vuoden 2021 alussa pe-
rustettu yhden naisen pieni yritys tar-

joaa runsaan valikoiman värikkäitä salaat-
teja ja kulhosalaatteja, kesäkurpitsanuude-
leita, bao-sämpylöitä, suolaisia ja makeita 
wrappeja (wrapit saatavina myös gluteenit-
tomina) sekä smoothieita ja smoothiekul-
hoja hedelmillä ja pähkinöillä. Juomatar- 
jontaan kuuluu erikoiskahveja ja teetä,  
esimerkiksi hibiskus-, ruusu- ja vihreää 
senchateetä.

Yrityksen omistajalla, Jasminella on thai-
maalais-brittiläinen tausta. Hän haluaa edis-
tää vegaanisen ruoan syöntiä. Sisällä on vain 
kuusi paikkaa, kesällä lisäksi pöytiä ulkona. 
Jasmine suosittelee varaamaan paikan netistä 
tai puhelimitse, niin saat varmasti paikan.

Loppusyksyllä valitsemani sesongin kur-
pitsasalaatti oli tuore, runsas, maukas ja vä-
rikäs. Kaipasin lisää salaattikastiketta, jota 
sainkin muitta mutkitta lisää. Asiakkaat ha-
luavat nykyään runsaasti proteiinia, niinpä 
tässäkin annoksessa tofua oli runsaasti. Kun 
mainitsin, että annoksessa olisi voinut olla 
vähempi tofua ja runsaammin kurpitsaa, sitä-
kin tarjottiin lisää. Ensi kerralla osaankin esit-
tää toivomukseni heti tilauksen yhteydessä!

Lefa valitsi Vegan Poke -salaattikulhon 
tofulla, johon hän oli erittäin tyytyväinen. 
Salaattien lisäksi otimme herkullisen 
smoothien, joka on jo poistunut valikoi-
masta. Smoothie ja- mehulistalta löytynee 
jokaiselle oma suosikki.

Teksti ja kuvat Pia Jarlas

Be Mine Healthy Friends
Lönnrotinkatu 09, 00120 Helsinki
p. 041 711 7222, info@beminehf.fi
ma suljettu, ti-pe 11–19, la 12–19, su 12–18 
Salaatit ja muut kulhoruoat 15,50 €, wrapit 8 €, 
smoothie 6,50 €, smoothiebowl 8,90 €.

Be Mine Healthy Friends - 
Sympaattinen pikkuravintola Lönkalla

Sesongin kurpitsasalaatti (oik.): täysjyvärii-
siä, tofua, avokadoa, paistettua kurpitsaa, 
parsakaalia, kikherneitä, kurkkua, ome-
naa, retiisiä, vihersalaattia ja Vegan Poke: 
täysjyväriisiä, tofua, edamame soijapapu- 
ja, avokadoa, pokesalaattikastike, koristei-
na porkkana, punakali, punasipuli, kurk-
ku, retiisi ja seesaminsiemenet.

Jasmine suosii kahvilassaan tuoreita ja 
prosessoimattomia raaka-aineita sekä 
lähituottajien marja- ja vihanneskausi-
tuotteita. Saimme ystävällistä palvelua 
englanniksi ja tunsimme itsemme terve-
tulleiksi.
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Green Hippo Cafén konsepti perustuu 
muutamaan ydinarvoon. Ruoan pitää 

olla terveellistä, täyttävää ja kaunista. Kah-
vila haluaa tarjota laadukkaisiin raaka-ai-
neisiin perustuvaa maukasta ruokaa, jolla  
lisäksi on hyvä hinta-laatusuhde. Ruokai-
lun pitää olla vaivatonta kaikille ruokarajoi-
tuksista ja -tottumuksista riippumatta. Lä-
hes koko menu soveltuu myös kasvissyöjille 
ja vegaaneille ja tarjolla on paljon gluteenit-
tomia vaihtoehtoja.

Ensimmäinen Green Hippo Café pe-
rustettiin keskustan Punavuoreen vuonna 
2018. Siitä tuli nopeasti suosittu, mikä in-
nosti laajentamaan toimintaa vuonna 2020 
Kallioon ja viime vuoden lokakuussa Töö-
löön. Kaikki toimipisteet toimivat samoilla 
konsepteilla, menuilla ja miltei samoilla au-
kioloajoilla. Punavuoressa ja Kalliossa on 
suositut kesäterassit, jollainen on suunnit-
teilla myös Töölöön.

Alusta lähtien ajatuksena oli luoda sellai-
nen kahvila, jonne voi piipahtaa koko vii-
kon aamusta iltaan niin aamiaiselle, lou-
naalle, illalliselle kuin sunnuntaibrunssil-
lekin. Pandemian takia aukioloja on jou-
duttu lyhentämään, mutta entiseen pala-
taan, kun se sallitaan.

Kävimme ensin lounaalla Kallion viihtyi-
sässä kahvilassa: Lefa valitsi Buddha Bowlin 
ja sai nautittavakseen ihastuttavan herkulli-
sen annoksen. Suurin osa menun annoksista 
on jo alunperinkin vegaanisia, mutta minun 
mielenkiintoni osui kuitenkin ei-vegaaniseen 
lehtikaali-tofusalaattiin, joka sisälsi limema-
joneesia ja parmesaania. Niiden vaihtaminen 
toivomukseni mukaisesti maapähkinäkastik-
keeseen oli helppoa ja itsestäänselvää. Ruo-

Green Hippo Café Punavuori, Töölö ja Kallio
- Terveellistä, täyttävää ja kaunista  

ruokaa ihan kaikille

kailu oli siis vaivatonta ja ruoka oli ei vain 
maukasta, vaan superherkullista.

Seuraavaksi kävimme Punavuoren kahvi-
lassa, josta Green Hipon menestyksekäs ta-
rina alkoi. Valitsimme Allday Breakfast -me-
nulta avokado- ja punajuurihummusleivät 
sekä smoothiebowlit ja lisäksi vielä vitrii-
nistä chiavanukkaan. Nämä ovat aivan iha-
nia, kauniita pikkuannoksia, joita voi hy-
vin yhdistää keskenään ja joita voi syödä 
mihin aikaan päivästä tahansa. Annokset 
ovat tarkoin harkittuja kokonaisuuksia ko-
risteineen kaikkineen. Ja mitkä maut! Pöy-
dän parhaimmiksi äänestimme rapean avo-
kadoleivän, jonka täyte on runsas ja suussa 

Buddha Bowl (oik.): kvinoa, bataatti, kuk-
kakaalipyree, punajuurihummus, porkka-
na, avokado, punakaali, granaattiomena, 
soijapapu, korianteri ja lehtikaali-tofusa-
laatti: lehtikaali-pinaattipohja, maapäh-
kinäkastike, jalotofu, avokado, manteli, 
chilihiutaleet.
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sulava ja pirteän tyrni-mango-banaani 
smoothiebowlin.

Pikkuannokset ovat ravintolan erikoisuus. 
Niitä on useissa eri menuissa: aamiaisme-
nussa, koko päivän tarjottavassa aamiais-
menussa sekä illallismenun aikaan snack- 
ja jälkiruokamenussa. Lounas- ja illallis-
menuissa on melkein identtinen valikoima 
isompia annoksia. Lisäksi on tarjolla erilai-
sia valmiita yhdistelmiä, comboja, niin aa-
miaisella, päivällisellä kuin suositulla sun-
nuntaibrunssillakin. Sunnuntaisin tarjotaan 
ainoastaan brunssia. Sekä ruoka- että juo-
mavalikoimat ovat hyvin monipuolisia ja 
täyttävät varmaan asiakkaiden toiveet, var-
sinkin kun hinnatkin on pidetty kohtuul-
lisina. Jotkut juomat ovat suorastaan hal-
poja, kuten kahvit.

Tämäntyyppinen ruokailukonsepti kiin-
nostaa selvästi nuorisoa, mutta miellyttää 
myös ainakin meitä “ei enää niin nuoria” 
- tähän voisi suorastaan jäädä koukkuun. 
Houkutteleva, pikkuannoksista notkuva ja 
värikäs pöytä on vastustamaton.

Mitä annettavaa ravintolalla on raaka-
ruokailijoille? Tässä ravintolassa ei kannata 
ujostella esittää omia kysymyksiä tai toivo-
muksia, onhan ravintola itse ottanut haas-
teekseen tarjota kaikille maukasta ruokaa, 
vaivattomasti. Raakoja raaka-aineita ravin-
tolassa on käytössä runsaasti, joten jokai-
selle asiakkaalle löytyy ratkaisu. Eniten raa-
kaa on jo valmiiksi salaateissa. Smoothiet ja 
smoothiebowlit käyvät, mehuja on, mutta 
ei tuorepuristettuja. Puurot ovat kookos-
maitoon keitettyjä kaurapuuroja, ei tuore-
puuroja, joskus on chiavanukkaita. Snack-
menussa on melonisalaatti.

Kiitämme alkuvuoden kierroksemme 
parhaasta, ystävällisestä ja ripeästä palve-
lusta molemmilla käyntikerroilla. Ilma-
piiri on rento, mutta toiminta silti teho-
kasta. Tyhjät lautaset hävisivät äkkiä pöy-
diltä eikä tilauksia tarvinnut odotella. 
Koimme, että asiakas nähdään ja häntä 
myös kuunnellaan.

Ei ole ihme, että helsinkiläiset ovat ot-

taneet kahvilan omakseen. Onnittelemme 
Green Hippo Caféta hyvästä työstä ja on-
nistumisesta. Tänne haluamme tulla uudel-
leen viettämään mukavia herkkuhetkiä.

Teksti ja kuvat Pia Jarlas

Green Hippo Punavuori, Punavuorenkatu 2, 
00120 Helsinki, p. 050 515 0157
Green Hippo Kallio, Fleminginkatu 10,  
00530 Helsinki, p. 050 551 1652
Green Hippo Töölö, Sandelsinkatu 2,  
00260 Helsinki, p. 050 554 2622,  
feedme@greenhippocafe.rocks
ma-pe 8–21 (Wolt 20.30), la 9–21 (Wolt 20.30)
su suljettu (toistaiseksi)
Lounasaikaan ma-pe 11–14 lounasannosten 
(bowls ja avokadopasta) hinta on 11,30 €, sen 
jälkeen ja la klo 13 jälkeen 13 €. Kuvan leivät 
ja smoothiebowlit 6–6,50 €, kahvi 1,50–3 €, 
viinilasi 5–6 €.

Houkutteleva lounaspöytä notkuu pikku- 
annoksia: avokadoleipä (avokado, gra- 
naattiomena, vaalea balsamico ja verso- 
ja), punajuurihummusleipä (punajuuri-
hummus, vaalea balsamico, granaatti- 
omena, soijapapuja ja versoja), smoothie-
bowlit (tyrni, mango, banaani ja mansik-
ka, vadelma, kardemumma, banaani) ja 
listan ulkopuolelta chiavanukas.

<
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Ravintolan tiedot nettisivuilla herättivät 
heti mielenkiintomme: tarjolla on täy-

sin kasvispohjaisia tuoreita tuotteita tilauk-
sen mukaan valmistettuina. Kaikki kastik-
keet, pesto ja cashewjuusto on itse tehtyjä. 
Paikan päällä selvisi lisäksi, että suuri osa 
raaka-aineista on luomua.

Kippo sijaitsee Kukontorilla Forumin kol-
mannessa kerroksessa, jossa kätevästi palvelu-
tiskiä vastapäätä on oma rauhallinen tuoli- ja 
pöytäryhmä. Palvelutiski on asiallisen ja hiu-
kan anonyymin näköinen - nimikylttikin si-
jaitsee hiukan katveessa ulko-oven suunnalla. 
Paikka jääkin helposti huomaamatta: sehän ei 
houkuttele värikkäällä vitriinillä, sillä tuotteet 
valmistetaan vasta tilattaessa. Molemmillla 
käynneillämme saimme tuotteemme tuota 
pikaa ja odottaminen kyllä kannatti!

Lefa valitsi Holy Hummus -salaatin (kvi-
noa, hummus, rukola, romainesalaatti, 
omena, inkivääri, paahdetut mantelit, ve-
gaaninen parmesaanijuusto). Parmesaani-
juuston maku on mieto, mutta annoksen 
raaka-aineiden maut täydentävät muka-
vasti toisiaan. Annos maistui erityisesti Le-
falle, joka ei erityisemmin kastikkeita kai-
paa. Minusta siihen sopisi hummuksen li-
säksi myös salaattikastiketta. 

Itse otin mehevätäytteisen Johnny Cashew 
-sandwichin (cashewjuustokastike, avokado, 
punainen paprika, maustekurkku, basilika). 
Hyvin sointuivat senkin maut ja rapeaksi pa-
riloitu gluteeniton leipä kruunasi annoksen.

Seuraavalla kerralla aloitimme pirteällä 
omenamehu-inkiväärishotilla. Minun suo-
sikkini Cheezy-E-salaatti (kvinoa, romaine-
salaatti, punainen paprika, maustekurkku, 
basilika, cashewjuustokastike, leipä, cashew-
parmesaani, paahdetut mantelit) oli täyttävä 
ja maukas. Annokseen sopi hyvin siihen 
pyynnöstä saatava, piristävä chilikastike.  
Lopuksi vielä ihanan pehmeä smoothie Cali 

Kippo - Takuutuoreita vegaanisia 
sandwicheja, kvinoa bowl -salaatteja, 

smoothieita ja mehuja
(omenamehu, banaani, ananas, pinaatti, taa-
teli, kookos). Mmm… hyvää! Kahvejakin 
on tarjolla, jos kahvihammasta kolottaa.

Mitä pidimme? Pidimme terveellisestä 
kvinoasta salaatin osana, cashewkastikkeesta 
ja harmonisista makuyhdistelmistä! Hyvä 
smoothie- ja mehuvalikoima. Tuoreus on 
paikan ehdoton valtti - raaka-aineet ovat 
parhaimmillaan ja niissä on ravintoaineet 
tallella. Suosittelemme!

Teksti ja kuvat Pia Jarlas

Kippo, Kukontori, Forumin 3. krs.
Mannerheimintie 14–20, 00100 Helsinki
p. 044 329 2324, info@kippohelsinki.com
ma 10.30–20, ti-pe 10.30–19, la 11–18, su 12–17
Leivät 9–10 €, salaatit 14–15 €, smoothiet 8–9 €, 
mehut 7–8 €

Pöydällä Cheezy-E-salaatti, cashewjuusto-
kastike, smoothie Cali, omenamehu-inki-
väärishotti ja Johnny Cashew -sandwich.
Tarjottimella (alla) Holy Hummus -salaatti.

<
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Salaattiravintola Pupu toimii Helsingissä 
viiden toimipaikan voimin: Stockmann, 

Tennispalatsi, Tripla, City Center ja Redi. 
Salaattien lisäksi Pupujen toinen päätuo-
te on wrapit. Tuotevalikoima ja aukioloajat 
vaihtelevat toimipaikkakohtaisesti.

Pupu valmistaa salaatteja tilauksen mu-
kaan tuoreista, parhaista mahdollisista raaka-
aineista, joissa suositaan luomua. Perustana 
on monipuolinen salaattipohja. Salaateissa 
on ilahduttavan paljon raakoja aineksia, mo-
nenlaisia vihersalaatteja ja vihanneksia, ja li-
säksi paljon paahdettuja vihanneksia ja höys-
teenä myös pähkinöitä.

Tärkeässä osassa ovat talon omat, tarkkaan 
harkitut salaattikastikkeet. Ravintolasta vah-
vistettiin, että kaikki salaatit ovat vegaanisia 
tai saatavissa vegaanisina. Myös wrapit saa 
vegaanisina. Salaatit ovat gluteenittomia, sen 
sijaan wrappeja ei saa gluteenittomina.

Kävimme koemaistamassa salaatteja 
Stockmannin Pupussa, jonka ikkunoista 
avautuu näkymä keskustan katuvilinään. 
Päädyin ottamaan suositun Sesame Roast 
-salaatin, johon olin todella tyytyväinen. 
Annoksen ainesosat oli taiten valittuja: 
niistä löytyi raikkautta, umaamisuutta ja 
paahteisuutta, rapsakkuutta ja pehmeyttä, 
hapokkuutta, kirpeyttä, tulisuutta ja ma-
keutta. Kaikki tämä yhdessä loi upean 
makuyhdistelmän - aivan mahtavan 
herkullista!

Lefa puolestaan valitsi Sweet Roast -sa-
laatin, jossa oli runsaiden vihersalaattien 
ja vihannnesten, kuten punajuuren, lisäksi 
myös vuohenjuustoa ja pekaanipähkinää. 
Taisi olla niin hyvää, ettei sanotuksi saa, 
sillä annos hävisi lautaselta vikkelään. Tosin 
vähäisempi öljymäärä kastikkeessa olisi ol-
lut hänelle mieleen. Ensi kerralla pyydäm-
me kastikkeen erikseen.

Salaateilla on kaksi annoskokoa, pieni 
koko pienempään nälkään tai normaali 

Pupu - Salaattien aatelia: 
tuoretta, täyttävää ja monipuolista

Pupu Stockmann kuten muutkin Puput 
sijaitsevat liikekeskuksissa.

Pian maistama Sesame Roast salaatti 
sisältää Provencal-salaattia, babypinaat-
tia, seesamipaahdettua tofua, umami 
kvinoaa, paahdettua parsakaalia ja 
chilipaahdettua bataattia, avokadoa, 
cashewpähkinää, ruohosipulia, limen 
mehua, chilirachaa ja seesami-inkivääri-
vinaigretteä.
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isompaan. Normaali koko osoittautuikin 
todella reiluksi. Hinta 17,20/12,30 euroa. 
Jos tuntuu, että salaatilla on hintaa, niin on 
siinä myös sisältöä! Sesame Roast kuului lis-
tan tuhdeimpiin ja kalleimpiin. Nettisivuilla 
on tietoja annosten ravintosisällöstä.

Sesame Roast oli minun makuuni täy-
dellinen salaatti, makuelämys joka jää mie-
leen. Vesi tulee kielelle jo pelkästä ajatuk-
sesta. Sen vetovoimaa voi olla vaikea vastus-
taa, jossa sielläpäin liikkuu.

Teksti ja kuvat Pia Jarlas

Pupu Stockmann, Pohjoisesplanadi 41, 00100 
Helsinki, p. 050 517 0093
ma-pe 11–18, la 11–17, su 12–18
Pupu Tennispalatsi, Fredrikinkatu 65, 00100 
Helsinki, p. 050 408 0098
ma-pe 11–18, la 11–16, su suljettu

<

Pupu Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki
p. 050 360 6688
ma-pe 10.30–18, la 11–18, su 12–16
Pupu City Center, Kaivokatu 8, 00100 Helsinki
p. 050 511 7640
ma-pe 11–17, la 11–16, su suljettu
Pupu Redi, Hermannin rantatie 5, 00580 Hel-
sinki, p. 050 521 3382
ma-pe 11–17, la 11–15, su suljettu
Kaikissa Pupuissa on lounasaika ma-pe 11–14, 
jolloin salaateista saa 1,50 € alennuksen ja 
kahvia alennettuun hintaan 1,50  €. Salaatit 
iso 16–18 €, pieni 11–13 €, wrapit 11 €, wrapit 
2-pack 17,50 €.

Toim. huom. Pupu City Centerissä taan-
noin syödessäni salaattiannoksen lehtikaa-
li oli täysin raakaa ja käsittelemätöntä eli ei 
mitenkään helposti pureskeltavaa eikä su-
lavaa. Kiva kuulla, jos Pupussa on niistä 
ajoista petrattu.

ÖÖljyhampun uraauurtavasta  
viljelystä tunnettu yhteistyö-
kumppanimme Impolan kasvi-
tila on ensimmäisenä Suomessa 

tuonut markkinoille kotimaisen linssin. 
Impolan Kotimainen vihreä linssi valit-

tiin viime syyskuussa Ruohonjuuren vuoden 
2021 parhaaksi ruoaksi. Ruohonjuuren raati 
perusteli valintaansa seuraavasti: Pieni askel 
ihmiselle - loistava loikka kotimaiselle pro-
teiinituotannolle! Impolan kasvitilan vihreät 
linssit ovat todellista lähiruokaa ja niiden 
maku mehevä ja herkullinen.

Kyseessä on täplikäs du Puy -tyyppinen 
vihreä linssi, mutta koska linssi on viljelty 
Suomessa, se ei ole aito du Puy -linssi. Tätä 
nimitystä saa käyttää vain Ranskassa du Puyn 
alueella kasvaneesta linssistä. Lajike on 
kuitenkin sama.

Linssi on ekologisesti, eettisesti ja ter-
veydellisesti mahtava elintarvike. Vihreä 
linssi sisältää mm. proteiinia, kuitua ja hi-

taita hiilihydraatteja. 
Linssi säilyttää muo-
tonsa keitettäessä 
erittäin hyvin. Se so-
veltuu hyvin lisäk-
keeksi riisin tapaan 
tai esimerkiksi keit-
toihin, kastikkeisiin 
ja kasvispihveihin.

Impolan kasvitila edelläkävijänä linssin viljelyssä
Uusi tuote: Kotimainen vihreä linssiUusi tuote: Kotimainen vihreä linssi

Impolan vihreätä linssiä voi myös idättää.
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MMiten voikaan olla, että kevät 
pääsee yllättämään villivihan-
nesharrastajan, vaikka kevät-
tä on jo niin odotettu? Malt-

tamattomasti kasvit puskevat maasta esille, 
heti kun se suinkin on mahdollista. Ensin 
tulee muutama pieni oras, alku sinne tänne 
- seuraavan kerran mittaa on jo tuntuvasti - 
ja yhtäkkiä ensimmäiset nopeimmista ovat 
jo turhankin isoja. Joka puolella on poimit-
tavaa, vaikka kuinka montaa lajia. Ja sitten, 
kuin varkain, onkin jo juhannus! Kuulos-
taako tutulta?

Voisiko tänä vuonna pyhittää hortoilun  
alkukaudelle enemmän aikaa, ja varsinkin  
käyttää hyväksi parhaimpia tilaisuuksia.  
Poimia siis heti, kun hyvää on tarjolla - ei 
sitten ensi kerralla, jota ei ehkä tulekaan. 
Ei ainakaan saman kasvin kohdalla. Ei silti 
kannata yrittää mahdottomia, pienikin 
määrä riittää. Yhtä tärkeää on nauttia täy-
sin siemauksin ja kaikin aistein luonnon 
kauneudesta ja sen ihanasta, keväisestä veh-
reydestä, kuunnella kevään ihania ääniä ja 
rentoutua. Luonto on herkimmillään, kun 
kaikkialla orastaa uuden kasvun kausi.

Kevään ensimmäiset
Ensimmäisiin kuuluvia vuohenputkia, nok-
kosia, voikukkia, siankärsämöä ja ensimmäi- 
siin kukkiin kuuluvia keto-orvokkeja on ki-
va napsia mukaan joko sellaisenaan syötä-
viksi tai kevään ensimmäiseen salaattiin. 
Muita alkukauden villivihanneksia ovat 
peltokanankaali, käenkaali ja maahumala. 
Hiukan myöhemmin, toukokuussa Etelä-
Suomessa ovat vuorossa muun muassa mai-
tohorsma, pihatähtimö, kamomillasaunio, 
poimulehti, saksankirveli, isomaltsa ja ruo-
holaukka. Kevään lopulla alkaa myös me-

Kevään ensimmäiset villivihannekset
hevälehtisen isomaksaruohon sesonki. Kas-
vi oli meille viime vuonna uusi, mukava 
tuttavuus. Siitä syntyi maukasta isomaksa-
ruoho-siankärsämösalaattia (kts. ohje resep-
tit-osiossa ja lue myös s. 29).

Koivu
Keväällä myös monet puut ja pensaat hem-
mottelevat meitä antimillaan, joiden aika hu-
jahtaa ohi aivan hetkessä. Sellaisiin kuuluu 
koivun mahla, jota etelässä voi ottaa talteen jo 
huhtikuussa. Parasta aikaa on pari viikkoa. 

Monta kertaa olemme suunnitelleet 
mahlan keruuta. Mutta vasta viime vuonna 
saimme vihdoin ensimmäistä kertaa juok-
sutettua koivun mahlaa, vaikka koivuja 
kasvaa maalla aivan lähellä taloamme. Ei-
hän se ollut vaikeaa eikä hankalaakaan! Pul-
lon hankimme Tokmannilta muutamalla 
eurolla, korkkiin vain sopiva reikä, ja pieni 
letkun pätkä viritetään pullon ja puuhun 
poratun reiän välille. Muun muassa You-
tube-videoilta saa hyviä ohjeita mahlan ke-
räämiseen. Mahla on mitä ihanin kevätvä-
symyksen poistaja ja janonsammuttaja ke-
väisten pihatöiden lomassa.

Ole tarkkana ja varaa aikaa  
hortoilulle eli villivihannesten 
keräilylle heti, kun ensimmäiset 
vihreät puskevat esiin.

Mahla kerätään puun varjoisalta puolelta, 
jotta se pysyisi mahdollisimman kylmänä. 
Mahlan säilyvyys on melko huono, vain 
kahdesta kolmeen vuorokautta jääkaapissa. 
Tyhjensimme keräyspullon aamuin illoin ja 
laitoimme juoman äkkiä jääkaappiin.
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Keväällä voi ottaa koivunoksia sisälle 
maljakkoon jo ennen villiyrttikauden alkua 
tuomaan keväisen tuulahduksen. Ei kestä 
kauaa, kun ensimmäiset hennonvihreät hii-
renkorvat jo ilmestyvät oksien varsiin, tuo-
den silmäniloa ja mahdollisuuden nauttia 
kevään ensimmäisistä vihreistä lehdistä sel-
laisenaan, salaattiaineksina tai koristeina. 
Eikä tarvitse odottaa kevättäkään. Kuulin 
terveisiä pohjoisesta, että koivunoksiin tu-
lee hyvälle maistuvia hiirenkorvia jopa ihan 
sydäntalvella Lapin kaamoksessa, kunhan 
vain malttaa odottaa riittävän pitkään.

Hiirenkorvaviinaa voi tehdä aukeamaisil-
laan olevista lehdistä ja maustamattomasta 
viinasta. Uuttoajaksi riittää vuorokausi.

Koivun hiirenkorvia voi kerätä syötä-
viksi niin kauan, kun ne ovat vielä supussa 
ja pehmeitä. Napostele niitä vaikka sellaise-
naan. Niitä ja pieniä lehtiä voi ripotella voi-
leivän päälle, raasteisiin ja persiljan tapaan 
ruokien pinnalle tai lisätä levitteisiin, sa-
laatteihin ja smoothieihin. 

Koivun mahla
Koivuista voi juoksuttaa mahlaa keväällä en-
nen lehtien puhkeamista. Mahla on koivun 
juuriinsa varastoimaa energiaa, joka keväällä 
nousee runkoa pitkin ylös oksiin noin kuu-
den viikon ajan maalis-huhtikuun vaihteessa 
hiirenkorva-aikaan asti. Paras keruuaika kes-
tää tosin vain pari viikkoa. Useimmiten se 
sattuu etelässä huhtikuun jälkipuoliskolle. 
Mahlanottoon tarvitaan maanomistajan lupa.

Koivun mahla on lievästi tulehduksia eh-
käisevää. Sillä karkoitetaan kevätväsymystä ja 
lääkitään hengityselin- ja nivelsairauksia, kih-
tiä, munuaiskiviä sekä iho-ongelmia. Mah-
lalla voi hoitaa rasvaisia hiuksia ja hilsettä.

Mahla sisältää hedelmä- ja rypälesokerei-
ta yhdestä kahteen prosenttia ja C-vitamii-
nia, kivennäisaineista kaliumia, kalsiumia, 
sinkkiä, seleeniä, fosforia ja magnesiumia. 
Hiven- ja kivennäisaineita on vähän, mutta 
ne ovat nopeasti imeytyvässä muodossa.

Koivunmahla virkistää ja edistää munu-
aisten toimintaa. Sitä voi käyttää sinällään 
janojuomana tai mehuihin, smoothieihin, 
puuroihin ja mihin tahansa elävän ravin-
non ruokaan, johon kaipaa lisää nestettä. 
Säilyvyys mahlalla on melko huono, vain 
kahdesta kolmeen vuorokautta jääkaapissa. 
Jos mahla ei tule heti käyttöön, sitä kannat-
taa pakastaa.

Entisaikaan koivun mahla oli veden 
lisäksi ainoa luonnon tarjoama juoma. 
Useimmiten se juotiin sellaisenaan. Koi-
vusta keväällä saatu mahla on ollut tärkeä 
ja hyvä mahlapuu olikin omistajansa aarre. 
Parhailla puilla saattoi olla nimet kuten 
lehmillä. Toisen mahlapuun kaatamisesta 
saattoi saada sakkoja ja joutua vielä luovut-
tamaan kaksi samanarvoista koivua toiselle.

Koivunmahlasta tehtiin olutta. Varak-
kaamman väen tiedetään myös nauttineen 
mahlasta valmistettua limonadia. Mahlaa 
käytettiin ruokana, mutta myös rohtona. 
Sokeri oli kallis harvinaisuus, yleensä ruoat 
makeutettiin hunajalla. Myös joistakin kas-
veista kerättiin makeutusaineiksi sopivia ai-
neksia. Koivun mahla oli makea neste.

Myös haavasta saatiin mahlaa. Mahlasta 
voidaan keittää myös hyvää siirappia. 60 
kannusta mahlaa saadaan lähes kannu sii-
rappia kokoon keittämällä. Mahlasta voi 
Lönnrotin mukaan valmistaa myös viiniä, 
ensin keittämällä, sokeroimalla ja sitten 
käyttämällä.
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Vähän isompia koivunlehtiä voi käyttää 
mustaherukanlehdistä tehtävää Louhisaaren 
juomaa jäljittelevänä koivunlehtijuomana. 
Juoman voi pakastaa ja käyttää raikkaana 
kesäisenä janojuomana. Koivunlehdet sopi-
vat esimerkiksi salaatteihin ja yrttijuomiin. 
Myöhemmin käytettäviksi lehtiä voi pakas-
taa sellaisenaan tai silputtuna. Tuoreita koi-
vunlehtiä on hyvä käyttää noin juhannuk-
seen saakka, jonka jälkeen ne alkavat tulla 
liian karheiksi ja sopivat paremmin teehen.

Kuivattuja lehtiä voi käyttää lehtivihreä-
jauheissa ja maustesuolasekoituksissa. Pit-
kään ei kannata lykätä myöskään kuivatta-
vien lehtien keruuta. Ne on parempi kerätä 
ennen kuin niissä on kovin paljon vioituk-
sia. Hieskoivun lehdistä tehty tee on hie-
man miedomman makuista kuin raudus-
koivun lehdistä tehty.

Kevääseen sopii hyvin puhdistava koi-
vunlehtitee, joka on tehty edellisen vuoden 
kuivatuista lehdistä. Koivun lehti on voi-
makkaasti virtsaneritystä lisäävä.

Huom! Diabeetikoiden kannattaa syödä 
koivunlehtiä hillitysti, koska ne voivat las-
kea verensokeria äkillisesti. Koivu voi ai- 
heuttaa allergisia reaktioita.

Koivun käyttö rohtona
Koivu luetaan mietoihin yrttirohdoksiin, 
joilla ei yleensä esiinny sivuvaikutuksia.

Vaikuttavina aineina ovat flavonoidit, 
mm. hyperosidi. Niillä on virtsaneritystä 
lisäävä ja munuaisten toimintaa vahvistava 
vaikutus. Lisääntyneen virtsanerityksen an-
siosta koivunlehtitee vaikuttaa parantavasti 
munuaisaltaan, munuaisten ja virtsarakon 
tulehduksiin. Se lisää myös suolojen erit-
tymistä virtsaan. Koivunlehtitee ei ärsytä 
munuaisia kuten muut diureetit saattavat 
tehdä. Koivunsilmujen sisältämä pihka  
edistää myös virtsaneritystä. 

Haihtuvan öljyn sisältämät metyylisali-
sylaatit ehkäisevät tulehduksia. Koivun-
lehtien sisältämä haihtuvan öljyn määrä 
vaihtelee erittäin paljon lehtien iän mu-
kaan: hiirenkorvissa pitoisuus saattaa olla 

jopa 4–6 % ja vanhoissa lehdissä vain 
0,05–0,1 %.

Koivua on käytetty mm. virtsateiden tu-
lehduksiin sekä kihdin ja reumatismin 
hoitoon. Koivulla on myös antiseptinen vi-
rusten ja mikrobien kasvua estävä vaiku-
tus sekä fosfaatti- ja karbonaattityyppisten 
kivien muodostumista ehkäisevä vaikutus.

Koivun kuori sisältää betuliinia, jota on 
sanottu koivukamferiksi. Koivuntuhkaa on 
käytetty syöpälääkkeenä, ja koivuntuohesta 
valmistettu terva on ollut rohto ihovaivo-
jen hoitoon.

Kosmetiikassa koivua on perinteisesti käy-
tetty hiustenhoidossa. Koivunlehdet vahvista- 
vat päänahkaa, estävät hiustenlähtöä ja teke-
vät hiukset pehmeiksi ja kiiltäviksi. Koivunleh-
distä voi myös tehdä hyväntuoksuisen kylvyn.

Koivunlehtiteellä lääkitään tulehdus-
peräisiä munuais- ja virtsatievaivoja ja eh-
käistään virtsakivien syntyä. Keväinen leh-
titee on puhdistavaa. Varsinkin silmut ovat 
antiseptisiä ja tehoavat viruksiin ja sieniin. 
Ne ovat limakalvoja supistavia ja virkistäviä 
ja sopivat suuvedeksi ja haavoille.

Koivun lehdet ovat hyvin C-vitamiinipi-
toisia. Rauduskoivun lehdissä on tutkimus-
ten mukaan noin kolmannes enemmän C-
vitamiinia kuin hieskoivun lehdissä. Koi-
vunlehdissä on myös A-vitamiinin esiastetta 
sekä B2- ja B3-vitamiineja. Pitoisuudet las-
kevat lehtien vanhetessa ja niitä kuivattaessa. 
Parhaiten C-vitamiini säilyy nopeassa tehok-
kaassa kuivauksessa. Valkuaisainepitoisuus 
on korkeimmillaan silmujen puhjetessa ja 
laskee nopeasti juhannukseen mennessä.

Perinteisessä vihdan käytössä yhdistyy 
monta hyvää asiaa. Ihon kautta saadaan 
imeytettyä koivun tehoaineita samalla, kun 
pintaverenkierto voimistuu, ja kehosta saa-
daan poistettua tehokkaasti kuona-aineita. 
Akupunktuuriteorioiden mukaan esimer-
kiksi selän vihtominen edistää virtsaneritystä 
ja munuaisten toimintaa sekä lisää yleisesti 
akupunktuuriratojen esteetöntä virtausta.

Tuore vihta on luonnollisesti aina paras. 
Se kannattaa ensin kastaa veteen ja sitten 
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Pihlaja
Keväällä pihlajia kannattaa pitää silmällä: 
niiden kukannuput ja silmut kuuluvat ke-
vään ihaniin herkkuihin. Niiden sesonki 
kestää parhaimmillaankin vain muutaman 
päivän. Tutustuimme niiden makuun vii-
mekeväisellä ravintolakierroksellamme Pui-
jon torniravintolassa. Siellä jälkiruoka-an-
noksen koristeena oli keväisiä pihlajanku-
kannuppuja ja silmuja, joiden maussa oli 
pähkinäinen manteliliköörin vivahde. Ma-
kuelämys jäi mieleemme - saisipa niitä ke-
rättyä tänä keväänä!

Pihlajansilmut sopivat monenlaisiin sa-
laatteihin ja smoothieihin ja maistuvat myös 
raakakuissa ja -suklaassa sekä teessä. Kukkia 
voidaan kerätä juomia varten. Raikkaan al-
koholittoman juoman saa pihlajansilmuista, 
viini- tai sitruunahaposta ja sokerista. Jos sil-
muja upottaa pariksi viikoksi vodkaan, saa 
amarettoviinaa. Sitäkin voisi kokeilla!

Salaatteihin käyvät hyvin myös nuoret 
pihlajan lehdet. Lehdet sopivat yrttijuomien 
valmistukseen. Talviteeksi lehtiä kerätään al-
kukesästä, sillä hyönteiset ja ruostesieni hei-
kentävät jo varhain lehtien laatua.

Huom! Älä käytä pihlajansilmuja ja lehtiä 
isoja määriä eikä pitkään. Niissä on tervey-
delle haitallisia syanogeenisiä glykosideja.

Vaahtera
Kuten pihlajan, myös vaahteran silmut, nuo-
ret lehdet ja kukat ovat syötäviä ja keruuaika 
on lyhyt. Jälleen on nopeus valttia. Kukat ovat 
kauniita salaateissa, juomissa tai koristeina. 

– Lehdet ovat hienostuneen hentoja, luk-
susluokan lehtisalaattia, kukat herkullisen 
hempeitä ja hiukan rouskuvia, yrttiguru 
Sami Tallberg kuvailee keväisen vaahteran 
makumaailmaa.

Kuusi
Kuusenkerkät eli silmut ja nuoret vuosikas-
vaimet sisältävät erittäin runsaasti C-vita-
miinia ja maistuvat kirpeän raikkailta. Nii-
tä voi syödä sellaisenaan tai pieneksi silput-
tuna, lisätä salaattiin, sekoittaa juomiin, 
smoothieihin ja jogurttiin tai käyttää maus-
teena. Niistä voi tehdä pestoa samaan ta-
paan kuin villiyrttipestoa. 

Kuusenkerkkää on saatavilla myös pakas-
tekuivattuna jauheena, jota voi käyttää sa-
maan tapaan. Kerkistä haudutettu tee on 
oikeaa voimajuomaa poistamaan kevätvä-
symystä. Sitä ei C-vitamiinin säilyttämi-
seksi saa keittää. Muutenkin kerkkien vita-
miinit haihtuvat herkästi, joten kerkät pi-
tää käyttää heti keräyksen jälkeen tai pakas-
taa. Kuusenkerkkiä kannattaa kerätä pie-
ninä tai pienehköinä koko vuoden tarpee-
seen niiden maun ollessa parhaimmillaan. 
Vanhemmiten neulasten terpeenipitoisuus 
kasvaa ja maku kitkeröityy.

käyttää kiukaalla, minkä jälkeen vihdan läpi 
hengitetään hoitavia tuoksuja ja luonnon 
elinvoimaa. Kun otetaan käyttöön kuiva-
tettu vihta, sen annetaan ensin hautua 10–
20 minuuttia kuumassa vedessä, minkä jäl-
keen se asetetaan hetkeksi kiukaalle ja anne-
taan eteeristen tuoksujen avata hengitysteitä. 

Huom! Diabeetikoiden kannattaa syödä 
koivunlehtiä hillitysti, koska ne voivat 
laskea verensokeria äkillisesti. Koivu voi ai-
heuttaa allergisia reaktioita.

Mansikka- ja mustaherukkasorbettia, ko-
risteena pihlajan kukannuppuja ja silmuja 
Puijon torniravintolan annoksessa.
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Huom! Kuusi ei sovi ravinnoksi henkilöille, 
joilla on astma tai hinkuyskä. Sen nauttimi-
nen voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Havu-
puiden sisältämät hartsit lisäävät munuaisten 
toimintaa, ja siksi niitä ei kannata käyttää, jos 
on raskaana tai sairastaa munuaistautia.

Mustaherukka
Mustaherukan lehdet ovat voimakkaan 
tuoksuisia, mikä johtuu lehden alapinnalla 
olevista pihkanystyistä. Lehtiä voi kerätä 
heti keväällä ja käyttää esimerkiksi muiden 
villiyrttien kanssa.

Niitä voidaan käyttää yrttijuoma-ainek-
sena tuoreena tai kuivattuna. Lehdet sopi-
vat myös villivihannes- ja muihin salaattei-
hin ja smoothieihin.

Mustaherukan lehtiä on perinteisesti käy-
tetty kurkkujen säilömiseen, hapankaaliin 
ja siman valmistukseen. Kuivattuna ja eri-
tyisesti vielä hiostettuna niistä saa erin-
omaista yrttiteetä. Lehdistä voi valmistaa 
Louhisaaren juomaa.

Mustikka ja ahomansikka
Mustikan ja ahomansikan lehdet ja kukat 
ovat kauniita keväisinä koristeina. Musti-
kan lehtiä ei kannata syödä suuria määriä 
niiden nitraattipitoisuuden vuoksi. Mansi-
kan lehtiä voi käyttää teeksi.

Vadelma
Vadelman lehtiä voi kerätä jo nuppuisina 
keväällä salaattien sekaan ja ruokien koris-
teeksi. Vadelmasta on tehty sekä rohtoja et-
tä teetä. Vadelman lehdet sisältävät vadel-
man marjaan verrattuna moninkertaisen 
määrän terveyttä edistäviä fenoliyhdistei-
tä. Nuoria lehtiä ja silmuja kannattaa kerä-
tä yrttiteeainekseksi. Myös nuoria kuivattu-
ja kevätversoja voi hyödyntää. 

Kuivattavaksi tarkoitetut lehdet kerätään 
toisen vuoden versoista ennen kukintaa ja en-
simmäisen vuoden versoista koko kesän ajan. 
Teenä lehtiä käytetään joko tuoreena, kuivat-
tuna tai hiostettuna. Hiostus sopii erittäin hy-
vin vadelmalle ja tuo esille uusia aromeja.

Isomaksaruoho - mitä mainioin 
salaattiaines
Isomaksaruoho 
viihtyy luontai- 
sesti Etelä- ja 
Lounais-Suomes-
sa ja länsiranni- 
kolla kalliolla ja 
muilla kivisillä 
ja hiekkaisilla kasvupaikoilla, mutta myös 
pihoilla ja puutarhoissa. Sisämaassa se 
esiintyy yleensä koristekasvina tai puutarha- 
karkulaisena.

Isomaksaruohon voi sekoittaa koristekas-
veina viljeltäviin maksaruohoihin, mutta 
luonnonvaraisista kasveista Suomessa sille 
ei löydy näköislajeja. Isomaksaruohon 
kukka on yleensä valkoinen, mutta on ole-
massa myös punakukkaisia, luontoon ka-
ranneita sekä niiden ja alkuperäisten välisiä 
risteymiä. Kaikki ovat syötäväksi kelpaavia.

Vihreiden villivihannesten joukossa iso-
maksaruoho on ihan omaa luokkaansa. 
Mehikasvina se varastoi kosteutta, joten se 
pysyy mehevänä ja napakkana ja selviytyy 
kuivistakin kausista. Sen lehdet tarjoavat 
mukavaa pureskeltavaa ja niiden maku on 
mieto, hiukan hernemäinen. Kasvin nuo-
ret versot ovar parhaita keväiseen salaattiin. 
Lehdet sopivat syötäviksi myös myöhem-
min kasvin kasvaessa, mutta vanhemmiten 
niiden maku muuttuu hieman kirpakaksi. 
Kasvi kasvaa 20-50 senttimetrin korkeaksi 
ja kukinta alkaa heinäkuussa.

Parhaimmillaan isomaksaruoho on 
kypsentämättömänä, esimerkiksi salaateissa 
tuoreena. Niitä voi kerätä ja syödä keväästä 
elokuulle saakka. Kasvin keruussa on aina 
käytettävä malttia ja harkintaa ja jätettävä su-
urin osa keräämättä, sillä isomaksaruoho on 
uhanalaisen apolloperhosen toukan ravintoa.

Maksaruohon lehdissä on lima-aineita, 
flavonoideja, kivennäisaineita ja runsaasti 
C-vitamiinia. Sitä on käytetty keripukin ja 
haavojen hoidossa.

Pia Jarlas
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Reseptit

Irma Tolosen smuutireseptejä
Talvinen vihersmuuti
omena, ituja, avokado, pakastettua 
lehtikaalia tai pakastettua mustakaalia, 
jos viherpakasteet on kulutettu loppuun, 
käytä baby-pinaattia, mehua tai vettä

Tehosekoita kaikki ainekset, kunnes 
smuutissa on sopiva koostumus.

Kasvukauden vihersmuuti
omena, avokado, ituja, luonnonyrttejä 
vaihdellen: vuohenputki, voikukka, 
horsma, poimulehti, mustikanlehtiä,  
mäkimeirami, lillukka, mehua tai vettä

Tehosekoita kaikki ainekset, kunnes 
smuutissa on sopiva koostumus.

Koivunnuppujuoma
½ rkl vastapoimittuja koivunnuppuja
1 l vettä 
(makeutusainetta, sitruunanviipale)

Kerää koivunnuppuja juuri ennen niiden 
avautumista, jolloin vain aavistus vihreää 
voi olla näkyvissä. Huuhtele nuput  
tarvittaessa. 
   Kiehauta vesi ja kaada se nuppujen 
päälle. Anna seoksen seistä muutaman 
tunnin, kunnes neste on muuttunut  
melko tumman keltaiseksi. Maista juo-
maa silloin tällöin ja valitse, milloin se on 
sinulle sopivan vahvuista.
   Siivilöi liemi ja säilytä se jääkaapissa. 
Ota nuput talteen ja laita ne vaikka  
aamiaispuuroosi. 
   Halutessasi voit makeuttaa juoman. 
Tarjoile se kylmänä sitruunaviipaleen 
kanssa tai sellaisenaan.

dagsattplocka.se/recept/2014/5/7/ice-
tea-p-bjrkknoppar

Koivunlehtijuoma
3 l koivunlehtiä
1–2 luomusitruunaa
2 dl sokeria
2 l vettä

Laita lehdet veteen kymmeneksi minuu-
tiksi, jotta hyönteiset poistuvat. Poista 
vielä mahdolliset roskat. Pese sitruunat ja 
viipaloi ne. Lado lehdet, sokeri ja sitruu-
nanviipaleet kulhoon.
   Keitä vesi ja kaada se kulhoon. Sekoita. 
Kaada neste siivilän tai kankaan läpi toiseen 
kulhoon. Pullota, jos aiot käyttää pian, tai 
kaada pakasterasioihin ja pakasta myöhäi-
sempää käyttöä varten. Juo laimennettuna.

Henriette Kress: vogel.fi/terveys/ 
villivihannes_koivu.php

Kuusenkerkkäjuomia, näitä voisi varmaan Kuusenkerkkäjuomia, näitä voisi varmaan 
kokeilla tuoreilla kuusenkerkillä:kokeilla tuoreilla kuusenkerkillä:

Kuusenkerkkä-aamushotti
Sekoita teelusikallinen KERKKÄ-kuusen-
kerkkäjauhetta lasilliseen vettä ja purista 
sekaan hieman sitruunaa. Todellista ruos-
tesuojaa keholle ja pistää päivän käyntiin 
ryminällä.

Kerkkäkookosvesi
Kotimaista kookosvettä edes hiukan  
tekemällä siitä kerkkäkookosveden.

1 tl KERKKÄ-kuusenkerkkäjauhetta
lasi täyteen jäitä
täytä lasi kookosvedellä

Laita kerkkä lasin pohjalle. Lisää lasi 
täyteen jäitä ja täytä lasi kookosvedellä. 
Voit kotimaistaa koko juoman käyttämällä 
mahlaa.

arcticwarriors.fi/reseptit/kerkkalatte/
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Villivihannekset keväisen puhdistus-
kuurin tukena:

Keväinen vihersmoothie
Murskaa tehosekoittimessa villivihannes-
ten lisäksi ja maun mukaan luovasti mm. 
omenaa ja liotettuja pähkinöitä ja/tai ½ tl 
pellavansiemeniä sekä vaikka koivunmah-
laa nesteeksi. Saat näin uutta energiaa 
päivääsi.

Vihermehu
Jos haluat oikein tehokkaasti puhdistaa 
kehoasi, tee villivihanneksista esim. 
omenan, porkkanan, sellerin ja punajuu-
ren kanssa mehua mehulingolla. Juo sitä 
yksi mukillinen pari kertaa päivässä. Pidä 
loppumehu jääkaapissa.

Virpi Raipala-Cormier, Hidasta elämää 
Vieraskynä 08.05.2019

Vihermehu
Elimistöä puhdistava keväinen viherjuo-
ma valmistetaan sekoittamalla 1 osa nok-
kosen, voikukan ja siankärsämön lehtiä. 
Niistä puristetaan nestettä vehnänoras-
myllyllä tai vaihtoehtoisesti lehdet murs-
kataan veden kanssa tehosekoittimessa. 
Vihermehua nautitaan kaksi ruokalusikal-
lista kaksi, kolme kertaa vuorokaudessa 
laimentamattomana tai veteen sekoitet-
tuna. Säilytettäessä vihermehu hapettuu 
helposti ruskeaksi, joten se on parasta 
nauttia heti. Mehua voidaan säilyttää 
jääkaapissa tiiviisti suljetussa astiassa 
muutamia päiviä, mutta sen teho laskee 
nopeasti. Mehu voidaan myös pakastaa.

Virpi Raipala-Cormier:  
Luontoäidin kotiapteekki 1996

Hiirenkorvasalaatti
raakana raastettua punajuurta,  
porkkanaa ja mukulaselleriä
salaatin- tai voikukanlehtiä
ranskalaista öljykastiketta
basilikaa
koivun hiirenkorvia
Ulla Lehtonen: Onnellinen kasvissyöjä 
1994 (ja Yleisradio Oy /TV-Opetuspalvelut)

Isomaksaruoho-siankärsämösalaatti
isomaksaruohon lehtiä
siankärsämön lehtiä
vihersalaattia
tomaattia
kurkkua
oliiviöljyä
sitruunanmehua
(ruohosipulia, mustapippuria, suolaa)

Pilko isomaksaruoho, tomaatti ja kurkku 
palasiksi ja hakkaa siankärsämönlehdet 
pieneksi. Jätä osa isomaksaruohosta 
ja siankärsämöstä isommiksi paloiksi 
koristeeksi. 
   Laita pienennetyt osat kulhoon, lisää 
oliiviöljyä ja puristettua sitruunanmehua 
ja mausta halutessasi ruohosipulilla, 
mustapippurilla ja suolalla. Sekoita ja 
tarkista maku.
   Asettele salaatti lautaselle ja nauti. Rai-
kas salaatti syntyi nopeasti ja sopii hyvin 
vaikka alkusalaatiksi.

Pia Jarlas
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KKevät on mitä parhainta aikaa 
puhdistaa kehoa villivihannes-
ten voimalla, herkutella par-
hailla luonnon antimilla ja 

nauttia luonnon kokonaisvaltaisesta paran-
tavasta voimasta. Villivihanneksilla on lu-
kuisia terveyttä edistäviä vaikutuksia kuten 
lisääntynyt mielen virkeys, stressin vähene-
minen, parantunut suoliston toiminta, pa-
rempi immuniteetti ja tulehdusten esto.

Villivihannekset toimivat ennalta ehkäise-
vinä ja hoitavina poistaen kehosta kuona-ai-
neita. Kuona-aineita kertyy elimistöön vuosien 
varrella ja varsinkin talven jälkeen saatamme 
kärsiä kevätväsymyksestä, iskias-säryistä ja nive-
lien kolotuksista. Villivihannes-puhdistuskuu-
rit tai silkka villiyrteillä herkuttelu tarjoaa mitä 
parhaimpia suojaravinteita keholle.

Villivihanneksina käytetyt luonnonkasvit 
sisältävät useita kymmeniä kertoja enem-
män hivenaineita ja vitamiineja kuin mm. 
tavallinen lehtisalaatti tai pinaatti. Villivi-
hanneksissa on runsaasti vitamiineja, ki-
vennäisaineita, kasvihormoneja, entsyy-
mejä, antioksidantteja, orgaanisia happoja, 
rasvahappoja, haihtuvia öljyjä, kuituja ja 
mm. polyfenoleja, jotka nostavat ihmisen 
vastustuskykyjä.

Omega-3-rasvahappoihin kuuluvaa alfa-
linoleenihappoa on villivihanneksissa paljon. 
Niissä on runsaasti bioaktiivisia aineita ja ih-
misen terveydelle hyödyllisiä puolustusmo-
lekyylejä. Monissa villivihanneksissa on erit-
täin paljon folaattia, joka vahvistaa hermoja, 
ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, pa-
rantaa veriarvoja, vahvistaa antioksidantti-
puolustusta sekä suojelee muistia.

Villivihanneksissa on runsaasti C-vita-
miinia ja monia erilaisia fenoleita. Ne ovat 
erinomaisia antioksidantteja, jotka suo-
jaavat elimistöä hapettumisvaurioilta. Ne 
myös osallistuvat immuunipuolustukseen, 
ehkäisevät allergioita, torjuvat bakteereja ja 
viruksia sekä suoliston haitallisia bakteereja.

Monet villiyrtit vilkastuttavat aineenvaih-
duntaa ja niille voi olla myös allerginen, 
kuten muillekin kasviksille, siksi niiden 
käyttöä on hyvä aloitella pienillä määrillä.

Pia Jarlas
Lähde: Hidasta elämää Suomalainen metsä 
on täynnä villejä herkkuja - Kerää nyt talteen 
nämä alkukesän voimakasvit. Vieraskynä 
8.5.2019 Virpi Raipala–Cormier

Puhdistu villivihanneksilla 
- saat hyvinvointia ja elinvoimaa

Jokamiehenoikeus 
luonnonvaraisten kasvien

 ja villiruoan keräilyssä
Luonnonvaraisia rauhoittamattomia ruo-

hovartisia kukkia, yrttejä ja muita vastaavia 
kasveja voi pääsääntöisesti kerätä jokamie-
henoikeudella. Kasvien maanpäällisen osan 
kerääminen ja pienessä mittakaavassa myös 
juurineen otto on sallittua.

Villiyrttien keruussa olennaisinta on kas-
vien tuntemus. Näin ei vahingossa kerää 
myrkyllisiä kasveja. Lajituntemus on tär-
keää myös, jotta ei kerää rauhoitettuja kas-
veja tai kasvinosia. Rauhoitettujen kasvien 
kerääminen tai hävittäminen on kielletty.

Villiyrttien keruuseen liittyy joitakin rajoi-
tuksia. Esimerkiksi luonnonsuojelualueilta 
kuten kansallispuistoista ei saa kerätä kasveja, 
vaikka niissä saakin sienestää ja marjastaa. 

Saat kerätä
 ● ruohovartisia luonnonvaraisia rauhoittamatto-

mia kukkia, yrttejä ja muita vastaavia kasveja.

 ● marjoja ja sieniä.

 ● maahan pudonneita puun osia kuten risuja, 
käpyjä, tuohta, pähkinöitä, kaarnaa ja naavaa 
saa kerätä jokamiehenoikeudella.

 ● kääpiä, jos kerääminen ei vahingoita kasvu-
alustana olevaa puuta (mutta ei rauhoitettuja 
kääpälajeja).

Ilman maanomistajan suostumusta et saa
 ● ottaa mustikan-, kanervan- tai muita varpuja, 

tai pensaan osia, jotka eivät ole ruohovartisia.
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