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Ihanaa! Ruokavalio- osuus on nyt täällä! 
 
Ruoka ja ravinto ovat ihana asia, eikö vaan? Meidän on syötävä pysyäksemme hengissä, mutta myös 
pysyäksemme elinvoimaisina ja ihanina! Voi tuntua hassulta ajatella, että miten unelmien työstämiseen 
liittyy nyt ravinto, mutta itse asiassa se on yksi tärkeimpiä elementtejä manifestointien onnistumisessa! 
Kun syömme puhdasta, korkeaenergistä ja korkeavärähteistä ruokaa, nauttimamme ravinto on 
linjassa unelmiemme kanssa. 
Kun syömme huonosti ja emme piittaa siitä mitä suuhun laitamme, se on suoraan yhteydessä 
energiatasoihin, onnellisuuteen ja elinvoimaisuuteen, eikö vain?  
Vähän sama asia, kuin jos haluan ajaa ihanalla autolla, joka toimii kuin unelma, mutta jos tankkaan siihen 
väärää polttoainetta, enkä huolla ihanaa autoani, se ei jaksa kuljettaa minua päämäärääni. 
Minun on siis huollettava ja ravittava oikein omaa kehoani, sillä se mitä suuhuni laitan, vaikuttaa 
välittömästi solutasolla ja antaa aivoilleni signaaleja jotka muodostavat ajatukseni ja toimintani. Kun syön 
huonoa ruokaa, aivoni saavat väsyneitä ja turtuneita signaaleja, enkä jaksa työstää myöskään unelmiani. 
 
Unelmatyöskentelijän ravinto on siis valtavan tärkeä asia. Ravinnon osuus on varmasti n. 50% siitä että 
jaksamme työstää unelmiamme säntillisesti ja myös onnistua siinä.  

 
 



    Löydä uusi, ihana tapa ravita 
kehoa ja mieltä! 

Minulle on muodostunut selkeä kuva täysipainoisesta ravinnosta vasta noin 10 viimeisen vuoden aikana. 
Ruoka on minulle rakas ja tärkeä aihe, sillä olen opiskellut, kouluttanut ja työskennellyt ruoan kanssa koko 
elämäni. Näin aikuisiällä, minulle on vasta selvinnyt  sopiva tapa syödä. Sitä ennen olin ikuinen 
“Painonvartija”, halusin laihduttaa koko ajan, mutta samalla herkutella ja kokata ihania ruokia kaloreista 
välittämättä. Suhtautumiseni ruokaan ei ole siis aina ollut mutkatonta ja helppoa. Lihon helposti ja syytän 
siitä “keittiötädin geenejäni”. Minun on pitänyt löytää oma tapani syödä ja se ei ole aina välttämättä linjassa 
mitä muut suosittelevat, mutta ehdottomasti terveyttä edistävä ja minulle sopiva tapa. Tämän ruokavalion 
haluan jakaa myös sinulle. 
 
Kun olen tutkinut ja kokeillut eri ruokavalioita, on minulle muodostunut myös kuva siitä, mikä ruokavalio 
on eettisesti linjassa arvojeni kanssa. Olen kokeillut hyvin raskaita ruokavalioita, joissa syödään paljon 
eläinproteiinia ja rasvaa ja sellaiset ruokavaliot ovat pommi terveydelleni ja ja henkiselle hyvinvoinnilleni. 
Olen ehkä hetken aikaa voinut hyvin ja energisesti, kunnes olen kyllästynyt yksipuolisuuteen ja ruokavalion 
rajoittavuuteen. Energiatasoni ovat myös ennenpitkää tipahtaneet ja olen “käynyt hitaalla”. Lisäksi 
kolesteroliarvot ovat nousseet ja ottaen huomioon sukurasitteeni sydän- ja verisuonitauteihin, 
runsasrasvaiset ruokavaliot ovat aina riski geneettisen perimän sydäntauteihin omaavalle henkilölle. 
 
Nykyinen ruokavalioni on tapa syödä kehoa kuunnellen ja sitä palvellen. Tämä ruokavalio on rikas, 
värikäs, huippuravinteikas, kevyt, hoikentava, energiatasoja kohottava, mieltä ja sielua palveleva 
sekä eettinen. 
Hyppää mukaan! 



Kasvipohjainen ruokavalio eli, 
Plant based whole food diet 



Mikä on Kasvipohjainen ruokavalio?  

Kasvipohjainen ruokavalio on täysipainoinen 
ruokavalio, joka perustuu vihanneksiin, hedelmiin, 
marjoihin, juureksiin, pähkinöihin, siemeniin, 
papuihin, linsseihin sekä täysjyväviljoihin. 
Se sisältää hyvin vähän tai ei ollenkaan eläinperäisiä 
tuotteita. Ruokavalion ideana on syödä ruokaa 
mahdollisimman vähän prosessoituna, eli välttää esim. 
Eineksiä ja teollisia rasvoja. Kasvipohjainen 
ruokavalio ei ole sama asia kuin vegaaninen 
ruokavalio, sillä se voi olla myös pohja sinulle joka 
haluat käyttää esim. Kalaa, kananmunaa ja 
maitotaloustuotteita ruokavaliossasi. Kasvipohjainen 
ruokavalio on kuitenkin ravitsemuksellisesti 
täysipainoinen, joten suosittelen että ainakin kokeilet 
jättää joksikin ajaksi eläinperäiset tuotteet täysin pois 
ruokavaliostasi! Mutta tämä on sinun oma päätöksesi 
ja voit hyvin noudattaa ns. Flexattua dieettiä, johon 
liität itsellesi mieluisia proteiinin lähteitä.  
 
Nyt kerron kuitenkin tarkemmin sinulle tästä 
ruokavaliosta ja toivon että kiinnostuksesi herää ja 
unelmatyöskentelysi nousee ravinnon myötä 
uudelle tasolle! 



       Kasvisten, hedelmien ja marjojen elävät  
 entsyymit energisöivat sinua! 

Ravinnon energia ja miksi on tärkeä syödä kasvispainotteisesti? 
 
Nyt kun olet käynyt Unelmien Polku- kurssia tänne saakka, olet varmasti huomannut kuinka tärkeä 
merkitys sillä on, että unelmatyöskentelijä jaksaa pitää energiatasot korkealla? Kun astumme elämään, 
jossa merkitykselliseksi nousevat meidän omat, syvimmät haaveemme ja unelmamme, ne tavallaan myös 
“syövät” energiaa, sillä unelmatyöskentely saattaa olla hyvinkin vaativaa. Niin antoisaa kuin se onkin! 
On siis tärkeää että nauttimamme ravinto antaa sinulle runsaasti hyvää, elävää energiaa päivittäiseen 
elämään.  
 

Kasvisruokavalio ei syö energiaasi,  vaan sillä on tervehdyttävä ja eheyttävä vaikutus sinuun. 
 

Jos olet tuntenut itsesi väsyneeksi ja uupuneeksi, syy löytyy luultavasti ruokalautaseltasi! Ruoalla voi olla 
joko energisoiva tai lamauttava vaikutus. On siis tärkeää että optimoit ravinnon antaman energisyyden. 
Olen pitkään opettanut raakaravinnon kursseilla ja painotan aina sitä, että ruoan sisältämät elävät 
entsyymit ovat nuorekkuuden ja elinvoimaisuuden salaisuus. Raaka kasvisruoka sisältää juurikin näitä 
eläviä entsyymejä ja ne ovat yhteydessä ihan jokaiseen elimistösi toimintoon. Entsyymit kuolevat 
kuitenkin kypsennyksen myötä, jo +40 asteessa. On siis tärkeää että nautit runsaasti tuoretta elävää 
ruokaa! Elävissä kasviksissa on auringon energia ja ainutlaatuisia fytoravinteita joita on mahdotonta 
saada muusta ruoasta. Klorofylli eli lehtivihreä on kasvisten veri ja se vastaa kemialtaan ihmisen verta. 
Klorofylli on ihmisen verta puhdistavaa ja uudistavaa. Nauti siis runsaasti lehtivihreää! 

 
 



Lehtivihreän ihme! 
Lehtivihreä on ihme, jonka luonto on antanut 
käyttöömme. Kasvi saa energiansa auringosta ja se 
muuntaa viisaasti sisältämsä sokerimolekyylit 
klorofylliksi. Juurikasvissa suuri osa sokereista 
siirtyy kasvin juureen, antaen sille makean maun. 
Hedelmissä sokeri antaa hedelmälle sen ominaisen 
ihanan tuoksun, värin ja maun. Mutta ilman 
auringon energiaa tämä muuntautuminen ei ole 
mahdollista. Voit siis kuvitella, että aina kun 
haukkaat palan ihanaa hedelmää, nautit 
auringon ihanaa energiaa!  
Vihreät lehtivihannekset sisältävät eniten 
klorofylliä ja lisäksi hurjan määrän mineraaleja, 
sekä C- vitamiinia. Vihreillä lehtivihanneksilla on 
myös iso merkitys kehomme emäksisyyteen. 
Kehomme PH- arvon tulisi olla aina lievästi 
emäksinen, jotta se pysyy terveenä. Nykypäivänä 
nauttimamme ruoka on kuitenkin elimistöä 
happamoittavaa ( liha, pikaruoka, kahvi ) ja hapan 
keho on alusta erilaisille sairauksille. 



Lehtivihreän Detox- 
vaikutus 

Lehtivihreä on siis vahvasti yhteydessä nauttimamme ruoan emäksisyyteen, tuoreuteen, 
entsyymipitoisuuteen ja solujemme uudistumiseen. Kun nautit runsaasti tuoreruokaa, laimennat samalla 
elimistösi happamuutta. Hapan keho on siis alusta mm. erilaisille sairauksille, ylipainolle ja iho- 
ongelmille. Olen tämän itse todennut erittäin hyvin käytännön kautta! Kun on ollut aikoja jolloin syön mitä 
sattuu ja vieläpä raskaasti eläinperäistä ruokaa syöden ja huonoja hiilihydraateja nauttien ( sokeria ), ihoni 
lehahtaa ärtyneeksi, painon nousulle ei ole loppua ja flunssat iskevät. Kuitenkin flunssat ovat pieni paha 
verrattuna siihen, että sairastuisin vakavammin.  
 

Detox tarkoittaa sitä, että elimistö poistaa aineenvaihduntajätettä, mm. maksan, hengityksen ja 
ruoansulatuksen kautta. 

 
Meillä ihmisillä on sisällämme upea koneisto, joka jaksaa loputtomasti puhdistaa ja antaa anteeksi vaikka 
työntäisimme loputtomasti koneistoomme sinne kuulumattomia ainesosia, eli vääränlaista ravintoa. Joskus 
kuitenkin tuo koneisto väsyy ja se on äärimmilleen täytetty. Pyöritämme ylitäytettyä pesukonetta ja 
puhdistustulos on huono. Kone väsyy, kuona kerääntyy sen osiin ja loppujen lopuksi sairastumme. 
Tarvitaan detoxohjelma, joka auttaa taas koneistoamme toimimaan ja puhdistamaan optimaalisesti. 
Detox ei ole ainoastaan keholle, vaan se palvelee ja puhdistaa myös mieltä. Kun kehomme on 
puhdas, mieli kirkastuu ja vahvistuu. Voimme  keskittyä täydellä innolla ja onnellisuudella siihen 
mitä oikeasti elämässä haluamme saavuttaa. Meistä tulee onnellisuuden magneetteja ja saavutamme 
mielenrauhan. 



Syö itsesi onnelliseksi! 
Huomaat varmasti miten kaikki alkaa nivoutua 
yhteen?  
Oikeanlainen ravinto, terveellisyys, kasvisruoka, 
lehtivihreä, emäksisyys, puhtaus, korkea 
värähtelytaajuus, energisyys,  onnellisuus, 
kiitollisuus…  
 
- >  Unelmien manifestointi! 
 
Puhdas keho pitää yllä korkeaa 
värähtelytaajuutta, oikea ravinto tukee 
onnellisuutta ja kiitollisuutta. Kehon keveys 
tukee mielen keveyttä. Kasvisruoka on 
korkeavärähteistä ja energisoivaa, juuri sitä 
mitä unelmatyöskentelijä tarvitsee! 
Kasvisruoka on linjassa sinun unelmiesi kanssa 
ja kasvisruokaa nauttimalla kehon tukokset 
avautuvat. Pystyt manifestoimaan helpommin 
ja olet runsauden magneetti! 

 



Detox- ohjeet 
uuteen, energiseen elämään! 



Me kaikki haluamme nuorekkaan, kauniin ja energisen ulkomuodon. 
Kaikki ympärillämme on energiaa ja se että se että jaksamme pitää itsestämme huolta, hoitaa mieltä ja 
kehoa, vaatii oikeanlaisen energian. Väsyneenä ja masentuneena ei jaksa huolehtia oikein mistään. Ei 
innostua uusista asioista ja varsinkaan tehdä isoja elämänmuutoksia.  
Mistä me saamme energiamme? 
Saamme energiaa ruoasta, puhtaasta ilmasta, hyvistä ihmissuhteista, palkitsevasta työstä, 
auringosta ja riippuen vakaumuksestamme, saamme energiaa korkeammasta voimasta. 
Oma energiasi on yksi kullanarvoisimmista asioista jota kannattaa vaalia. Se on myös voimakas 
antioksidantti, jos energiasi on positiiviselle “taajuudella”. Energia antaa polttoainetta siihen kuinka 
tehokkaasti sisäelimesi tekee myrkynpoistoa eli Detoxia. Energia uudistaa maksaa ja kudoksia, huuhtelee 
aineenvaihduntajätettä ulos kehosta, pitää painon kurissa, hiukset hohtavina ja ihon hehkeänä. 
 
Mitä enemmän energiaa sinulla on, sitä terveemmäksi, kauniimmaksi ja 
vetovoimaisemmaksi itsesi tunnet! 
 
Mikä syö energiaa? 
Voi tulla ensimmäisenä mieleen että energiaa varastavat meiltä esim. Liikunta ja päivittäiset 
askareet. Nämä ovat kuitenkin perusenergiaa jota kehomme pyörittää. Haitalliset ihmissuhteet 
varastavat henkistä energiaa ja stressi on yksi nykyajan energiasyöpöistä. 
 
Yksi haitallisimmista energiasyöpöistä on huono ruoansulatus ja maksan 
ylikuormittuminen. 
 
Tarvitaan siis koko kehon DETOX jotta ruoansulatus ja maksan toiminta saadaan tasolle jossa 
kehon energiatasot nousevat ja elimistön upea puhdistuskoneisto toimii optimaalisesti! 



Detox palauttaa ja uudelleenohjelmoi elimistön lähelle sen luonnollista ja optimaalista toimintaa.  
 
Mistä tietää että tarvitsee detoxia tai voisi hyötyä siitä?  
 
Jos sinulla on tai tunnet:  
•   selittämättömiä kipuja ja kolotuksia  
•   ihosi on harmaa ja eloton, Näppyläinen, liian kuiva tai rasvainen.  
•   olet jatkuvasti väsynyt, haluton ja apea.  
•   tarvitset sysäyksen painonpudotukseen.  
•   kaipaat lisää energiaa arkeesi  
•  kärsit päänsäryistä tai migreenistä. 
•  kärsit jatkuvasta infektiokierteestä.  
•  sinulla on ruoansulatusongelmia, kuten ummetusta.  
•  sinulla on uniongelmia.  
•  olet levoton ja ärtynyt.  
•  olo on jatkuvasti pöhöttynyt ja turvonnut.  

Valitettavasti länsimainen einespainotteinen ruokavalio ei tue kehon 
luontaista detoksifikaatiota. Syömme liikaa ns. Happamoittavia ruoka- 
aineita kuten lihaa, maitotaloustuotteita, valkaistua sokeria ja 
viljatuotteita. Nämä ruoka-aineryhmät saattavat olla myös 
voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavia.  
 



Entäpä mitkä ulkoiset tekijät tai elämäntavat kertovat detoxin tarpeesta?  

•  kemikaalialtistus kotona tai työpaikalla ( maalit, liuottimet, huono sisäilma, altistus 
homeelle ).  

•   hormonivalmisteiden pitkäaikainen käyttö kuten e-pillerit.  
•  lääkkeet ( neuvottele aina lääkärin kanssa ennen minkään  lääkityksen lopettamista ).  
•  liiallinen alkoholin käyttö.  
•  altistus tupakansavulle.  
•  altistus pakokaasuille.  
•   liiallinen kahvinjuonti.  
•  huonot ruokatottumukset. 
•  syöt paljon lihaa, transrasvoja, sokeria, teollisia tuotteita. 
•  liian vähäinen kasvisten, lehtivihreä, hedelmien ja marjojen syönti.  
 
Keho pystyy käsittelemään jonkin verran kuona- aineita ja myrkkyjä, sillä kehon tärkein 
puhdistajaelin on maksa. Kun kuona- aineita kertyy liikaa, ylikuormittuvat myrkkyjä hajottavat elimet 
eikä keho puhdistu niinkuin pitäisi, vaan oireilee eri tavoin. 
Ne joilla on suuret kertymät kemikaaleja, raskasmetalleja ja kuona- aineita kehossaan, tarvitsevat 
pidemmän Detox- kuurin. Kun keho puhdistuu, varastoituneet myrkyt lähtevät aineenvaihduntaan. 
Piilossa olleet oireet voivat pulpahtaa esiin ja voimistua tilapäisesti. Tämä tila voi kestää 3- 5 päivään. 
Silloin esiintyy helposti päänsärkyä, nivelsärkyä, masentuneisuutta, pahoinvointia ja flunssan 
kaltaisia oireita. Yleensä oireet häviävät kuitenkin nopeasti, eikä Detoxia ole syytä jättää kesken! 
 

 



10 syytä Detoxiin 

1.  Painosi putoaa. On tavallista laihtua pari kolme kiloa kuurin kahden ensimmäisen viikon aikana. 
2.  Jaksat enemmän. Kehosi pääsee lomalle, kun siitä poistuu kuona- aineita ja myrkkyjä. Pian huomaat 

olevasi energisempi. 
3.  Vatsasi rauhoittuu. Närästys, turvotus, kipuilu ovat tyypillisiä kehon viestejä että sisuksissa ei ole 

kaikki kunnossa. Pian huomaat eron, vatsasi rauhoittuu ja toimii paremmin. 
4.  Nukut paremmin ja heräät virkeänä. Monen uni syvenee ja keho rentoutuu sekä tuntuu 

tasapainoisemmalta. 
5.  Kauniimpi iho. Alussa akne ja muut iho- oireet saattavat pahentua, mutta kun detoxia on kulunut pari 

viikkoa, iho alkaa hehkumaan ja iho- oireet saattavat hävitä kokonaan. 
6.  Selluliitti vähenee. Selluliitti on kuona- ainetta ja detoxin myötä myös ihonalainen kuona poistuu. 
7.  Vastustuskykysi paranee. Alussa olo saattaa huonontua, mutta pian detox oireet häviävät. Detox – 

kuuri vahvistaa vastustuskykyäsi, etenkin jos nautit sen aikana runsaasti C- vitamiinia ja vihreitä 
lehtivihanneksia. 

8.  Kiiltävämmät hiukset. Hiukset  tulevat eloisiksi ja kiiltäviksi ja ne kasvavat vauhdilla. Samoin kynnet. 
9.  Tasapainonen mieli. Kun kehon kuonaa poistetaan, myös mieli puhdistuu ja olet tasapainoisempi ja 

onnellisempi. 
10.  Alku kohti pidempää ja terveempää elämää. Detox voi olla sinun sysäyksesi lopuniän 

henkilökohtaiseen terveyden ja kauneuden vaalimiseen! 



Laskeudutaan Detoxiin 



Sallitut ruoat detoxin aikana 

Näitä saat syödä rajattomasti 
•  Ananas 
•  Sitrushedelmät 
•  Avokado 
•  Banaani 
•  Kookospähkinä ( liha ) 
•  Marjat 
•  Melonit 
•  Viinirypäleet ( vain luomuna, sis. Paljon torjunta-

aineita! ) 
•  Omenat ( ylipäätään kaikki hedelmät ) 
•  Salaatit, kaikki lajikkeet, myös idut. 
•  Kaalit 
•  Sipulit 
•  Juuriskasvit ( ei peruna. Korvaa peruna bataatilla ) 
•  Yrtit 
•  Tomaatit 
•  Kurkku 
•  Oliivit 

Näitä saat syödä pieniä määriä 
•  Hunaja 
•  Agavesiirappi 
•  Kookossokeri 
•  Aurinkokuivatut tomaatit 
•  Dijon sinappi 
•  Oliiviöljy 
•  Kookosöljy 
•  Kuivatut hedelmät 
•  Pähkinät ja siemenet 
•  Pesto 
•  Tamarisoija tai luomusoijakastike 
•  Suola ( ruususuola, merisuola ) 
•  Tomaattipyree 
•  Täysjyväriisi 
•  Tattari 
•  Hirssi 
•  Tumma väh. 70% suklaa tai raakasuklaa 





Proteiini detoxin aikana 
Löydät maistuvia proteiinin lähteitä 
runsaasti detoxin aikana. Suosi 
kasviproteiinia ja mahdollisimman 
prosessoimattomia tuotteita. Tofu on 
erinomainen kasviproteiinin lähde, mutta 
suosi siinäkin luomua. 
Voit syödä myös kalaa, lohesta saat 
arvokkaita omega3- rasvahappoja. Nykyään 
saa jo suht helposti luomulohta, mutta voit 
käyttää myös esim. Kirjolohta tai taimenta. 
Suosi järvikaloista ahvenia, kuhaa ja 
pienikokoisia haukia. Juustoista hyviä ovat 
vuohenmaito- ja lampaanmaitojuustot. 
Näiden eläinten juusto on 
aminohappokoostumukseltaa ihmiselle 
hyvin soveltuvaa ja sulavaa, eivätkä aiheuta 
maidon haittavaikutuksia.  

Proteiinin lähteet detoxin aikana 
•  Lampaan- tai vuohenmaito Feta / 

Halloumi 
•  Kvinoa 
•  Tofu 
•  Linssit,siemenet ja pavut 
•  Sienet 
•  Soija- tai vuohenmaitojugurtti 
•  Luomulohi 
•  Pienet järvikalat 
•  Luomusoijamaito 
•  Mantelimaito 
•  Heraproteiinijauhe ( poistettu 

allergisoiva kaseiini ) 
•  Riisiproteiinijauhe 

 

 





Vältettäviä ruoka- aineita 
detoxin aikana. 

•  Teollisesti käsitelty ruoka 
( pikaruoat, einekset ) 

•  Kovetetut rasvat  
•  Alkoholi 
•  Kahvi 
•  Musta tee 
•  Suola ( tavallinen pöytäsuola ) 
•  Valkaistu sokeri 
•  Lehmänmaitotuotteet 
•  Vehnä 
•  Naudanliha 
•  Sianliha 

Voit käyttää näitä Detoxin kahden 
ensimmäisen viikon jälkeen pieniä 
määriä. 
•  Luomuvoi 
•  Riista 
•  Lampaanliha 
•  Äyriäiset 
•  Kananmunat 
•  Ruis 
•  Kaura 
•  Speltti 
•  Ohra 



Ateriaehdotuksia 
AAMIAISIA 
•  Hedelmäsalaattia, soija/vuohenmaitojugurttia, pieni kourallinen pähkinöitä. 
•  Vanukas Chian siemenistä, lisäksi marjoja. 
•  Smoothie proteiinijauheesta, hedelmistä ja kourallisesta vihreitä lehtivihanneksia. 
•  Proteiiniohukaiset banaanista, psylliumista, proteiinijauheesta ja mantelimaidosta. 
LOUNAITA 
•  Salaatti, johon laitat runsaasti erilaisia salaatinlehtiä, yrttejä, tomaattia, 

kurkkua,paprikaa, sipulia, oliiveja, avokadoa ja proteiinin lähteen kalasta, tofusta tai 
vuohenjuustosta.  Hedelmät sulavat parhaiten tyhjään vatsaan nautittuna, voit 
kuitenkin käyttää niitä salaatin kanssa. 

VÄLIPALOJA 
•  Hedelmiä ja marjoja, pieni kourallinen pähkinöitä tai siemeniä.  
•  Smoothie marjoista, banaanista, voikukan lehdistä tai lehtikaalista. 
•  Pala tummaa suklaata ja muutama makea, tuore taateli. 
•  Itse tehtyjä energiapalloja- ja patukoita tai kaupasta välipalapatukka jossa kuivia 

hedelmiä, siemeniä ja pähkinöitä. ( Ei joka päivä ). 
 



ILLALLISIA 
•  Kvinoaa, uunijuureksia ja pala kalafilettä. Runsas vihreä salaatti. 
•  Kasvissosekeitto, fetamuruja, siemenkräkkereitä. 
•  Kevätkääryleet riisipaperirullista, jossa täytteenä suikaloituja porkkanoita, paprikaa, 

kevätsipulia, inkivääriä, tuoretta chiliä,tuoretta korianteria, herkkusieniä ja tofua. Dippinä 
kastike seesamsiemenöljystä, tamarisoijakastikkeesta, limen mehusta, 
luomuomenaviinietikasta, ja hunajasta. 

JUOMIA 
Juothan Detoxin aikana kuin sieni! Eli vettä, vettä ja vettä. Ei hiilihapotettuja vesiä, vaan 
puhdasta vettä, johon voit sekoittaa hieman sitruunanmehua tai luomu- omenaviinietikkaa ( sekä 
sitruuna että luomu- omenaviinietikka emäksisöivät kehoa tehokkaasti). 
Voit juoda myös yrttiteetä tai erilaisia vihreä/ rooibos/inkivääri/ lakritsi / tulsi / pakuri/ 
kurkuma- teetä. Tarkista kuitenkin että juomasi tee on ilman kofeiinia. 
 
LISÄRAVINTEET/ YRTIT  
•  Maarianohdake on tehokas maksanpuhdistaja. Kysy luontaistuotekauppiaaltasi Cynara-

tippoja tai maarianohdakejauhetta. 
•  Villiyrtit. Voit kerätä aamusmoothieen kesällä hieman villiyrttejä jotka tehostavat 

myrkynpoistoa. Esim. Voikukka, nokkonen, vuohenputki, mustaviinimarjan lehti. Kerää 
yrtit aina puhtaalta paikalta. Ei tien vierestä. 

•  Psyllium kuitu. Esim. Puhdas- lisäravinnesarjasta. Psyllium tukee vatsan toimintaa. Sekoita 
illalla vesilasiin 1 tl psylliumia ja juo. Juo lisää vettä, sillä psyllium turpoaa vatsassa. 



Detox- Reseptejä ( 1-2 hlölle ) 



Aamiaisia 



Detox granola 

•  1 omena 
•  1 appelsiinin kuori 
•  5 taatelia pilkottuna 
•  3 rkl hunajaa 
•  1 tl kanelia 
•  1 tl vaniljaa 
•  1 dl auringonkukan siemeniä 
•  1 dl manteleita 
•  1 dl hasselpähkinöitä 
•  1 dl kurpitsan siemeniä 
•  ½ dl pellavansiemeniä 
•  1 rkl kookosöljyä 

Lämmitä uuni 125 asteeseen. Paloittele 
omena. Laita omenanpalat, 
appelsiininkuoriraaste, taatelit, hunaja, 
Kaneli, vanilja ja kaikki siemenet, sekä 
pähkinät monitoimikoneen kulhoon ja 
jauha karkeaksi seokseksi. Älä jauha 
liikaa, jotta seos ei mene taikinaksi. 
Vuoraa pelti leivinpaperilla ja voitele se 
kookosöljyllä ja painele seos pellille. 
Laita pelti uuniin n. 45 min. Laske 
tämän jälkeen lämpötilaa ja kuivata 
granolaa vielä n. 5-6 tuntia. Ota pelti 
uunista ja palastele granola. Säilytä 
kannellisessa tölkissä. 
Nauti ihanaa granolaa mantelimaidon tai 
soijamaidon, sekä tuoreiden hedelmien 
kera. 



Energisöivä aamiaiskulho 
•  4 rkl chian siemeniä 
•  2 rkl kaurahiutaleita 
•  3 dl mantelimaitoa 
•  1- 2  banaania 
•  1 tl vaniljajauhetta 
•  1/ 2 tl kanelia 

Päälle: 
Marjoja 
Cashewpähkinöitä pieni 
kourallinen. 
Hieman hunajaa. 

Aloita puuron valmistus illalla. 
Sekoita mantelimaitoon chian 
siemenet, kaurahiutaleet ja 
soseutettu banaani sekä vanilja ja 
kaneli. 
Aseta kulho jääkaappiin yöksi. 
Aamulla puuro on jähmettynyt ja 
voit asetella päälle marjoja sekä 
cashew pähkinöitä. Tuorepuuro 
pitää verensokerin tasaisena 
pitkään! 



Proteiinipannukakut 

•  1 banaani 
•  2,5 dl manteli, kaura- tai 

soijamaitoa. 
•  1 dl tattarijauhoa 
•  1 tl psylliumjauhoa 
•  ½ dl vaniljan makuista 

proteiiniajauhetta 
•  ½ tl soodaa 
•  1 tl kanelia 
•  Paistamiseen kookosöljyä 

 

Sekoita aineksista taikina. Anna 
turvota n. 10 min. Paista 
kookosöljyssä lettusia ja nautia 
lämpimänä esim. Tuorehillon 
kanssa. Tuorehillon voit soseuttaa 
mustikoista, vadelmista ja 
mansikoista sauvasekoittimella ja 
maustaa hunajalla. 



Lounaita 



Ruokaisa Detox- salaatti 

•  Kourallinen tuoretta pinaattia 
•  Kourallinen lehtisalaattia 
•  Kourallinen rucolaa 
•  1 porkkana suikaloituna 

kuorimaveitsellä 
•  5 mustaa oliivia 
•  ½ avocado pilkottuna 
•  ½ paprika pilkottuna 
•  Pätkä kurkkua pilkottuna 
•  1 rkl auringonkukan siemeniä 
•  50 g lampaanmaitofetaa 

murennettuna. 

Aseta salaatin ainekset kauniisti 
lautaselle ja valuta päälle hieman 
kastiketta. 
Kastike: 
2 rkl oliiviöljyä 
1 rkl sitruunanmehua 
1 tl omenaviinietikkaa 
2 rkl vettä 
½ tl dijon sinappia 
1 tl hunajaa 
mustapippuria 
Vatkaa vispilällä ainekset sekaisin. 
 
 



Linssi- avokado salaatti pestolla 
2-3 hlöä 

•  2 dl kuivattuja  linssejä 
•  2 avokadoa 
•  1 mango 
•  4 dl salaatinlehtiä 
•  1 rkl sitruunanmehua 

Pesto: 
•  ½ ruukkua tuoretta basilikaa 
•  25 g pinjansiemeniä 
•  ½ valkosipulin kynsi 
•  2 rkl oliiviöljyä 
 

Keitä linssit pakkauksen ohjeen 
mukaan. Kuori avokadot ja mango ja 
pilko ne ohuiksi lohkoiksi. 
 
Levitä kahdelle lautaselle ensin 
salaatinlehdet, sen päälle avokado- ja 
mangoviipaleet ja pirskota päälle 
sitruunanmehua. 
 
Laita kaikki peston ainekset 
tehosekoittimeen tai soseuta 
sauvasekoittimella pestoksi. Sekoita 
pesto linsseihin ja annostele 
salaattipedin päälle. 



Punajuuri- porkkanasalaattia ja 
vuohenjuustoa ( 2 annosta ) 

•  2 dl säilyke kikherneitä 
•  2 punajuurta 
•  2 porkkanaa 
•  2 kourallista rucolaa 
•  2 rkl oliiviöljyä 
•  2 tl dijon sinappia 
•  1 rkl omenamehua 
•  1 rkl tuoretta persiljaa 
•  150 g vuohenjuustoa 
 
 

Keitä punajuuret ja porkkanat eri 
kattiloissa kypsiksi n. 20 min. 
Valuta kikherneet ja huuhdo. 
Sekoita joukkoon oliiviöljy, 
sinappi ja omenamehu. 
Kuori ja paloittele punajuuret ja 
porkkanat. 
Levitä lautaselle rucola, 
kikherneseosta ja paloitellut 
juurekset. Viipaloi vuohenjuusto 
päälle. Koristele tuoreella 
persiljalla. 



Illallisia 



Paahdettuja juureksia ja lohta 

•  2 punajuurta 
•  2 keltajuurta tai palsternakkaa 
•  2 porkkanaa 
•  1 pieni nauris 
•  4 tuoretta rosmariinin oksaa 
•  Vähän ruusuolaa 
•  Mustapippuria 
•  2 rkl oliiviöljyä 
•  1 rkl balsamiviinietikkaa 
•  200 g lohifilettä 
•  1 rkl sitruunanmehua 
•  ½ dl kurpitsansiemeniä 

Kuumenna uuni 225 asteeseen. Kuori ja 
paloittele juurekset suht reiluiksi 
paloiksi. Levitä juurespalat 
uunipannulle. Hienonna puolet 
rosmariinista ja sirottele juuresten 
päälle. Mausta suolalla. Pirskottele päälle 
oliiviöljyä ja sekoita hyvin. Kypsennä 
juureksia 10 min.  
Leikkaa lohi kahdeksi palaksi ja hiero 
pintaan sitruunamehua, hieman suolaa ja 
mustapippuria. Laita lohipalat uuniin 
juuresten päälle ja kypsennä vielä vielä 
lisää 15- 20 min. Tarkista kypsyys. 
Ripottele lohien päälle vielä lopussa 
kurpitsansiemenet ja koristele 
rosmariinin oksilla. Tarjoile. 



Lämmin Orient kvinoasalaatti 

•  1 ½ dl kvinoaa 
•  1 mango 
•  50 g maissinjyviä ( säilyke käy ) 
•  50 g sokeriherneen palkoja 

( ohuita ) 
•  1 rkl oliiviöljyä 
•  1 valkosipulinkynsi 
•  2 tl raastettua tuoretta inkivääriä 
•  50 g tuoretta pinaattia 
•  ½ limen mehu 
•  1 kevätsipuli pilkottuna 
•  50 g cashewpähkinöitä 
•  Tuoretta korianteria 

Keitä kvinoaa n. 15 min. Kuori ja 
paloittele mango tangoiksi. 
Kuumenna valkosipuli ja inkivääri 
öljyssä paistinpannulla. Lisää valutetut 
maissit ja sokeriherneen palot. Ruskista 
hieman. Lisää myös keitetty kvinoa ja 
paista vielä muutama minuutti. Jaa 
pinaatti lautasille ja levitä kvinoaseos 
päälle. Purista päälle limenmehua ja 
koristele mangolla ja cashewpähkinöillä. 
Ripottele koristeeksi vielä tuoretta 
korianteria. 



Bataatti- paprikakeitto 

•  1 vihreä paprika 
•  10 cm pätkä purjoa 
•  1 valkosipulin kynsi 
•  1 rkl oliiviöljyä 
•  200 g  bataattia ( n. puolikas 

bataatti ) 
•  4 dl vettä 
•  ½ luomu kasvisliemikuutio 
•  1 rkl timjamia 
•  ruususuolaa ja valkopippuria 
•  1 rkl seesaminsiemeniä 

Paloittele paprika ja suikaloi 
purjo. Hienonna 
valkosipulinkynsi. Kuumenna 
kattilassa oliiviöljy ja ruskista 
hieman paprikaa, purjoa ja 
valkosipulia. Lisää lohkotut 
bataatit ja ruskista hieman 
niitäkin. Lisää vesi, liemikuutio ja 
timjami. 
Hauduta n. 10- 15 min. Soseuta 
keitto sauvasekoittimella ja lisää 
hieman pippuria sekä tarvittaessa 
suolaa. Ripottele päälle 
seesaminsiemeniä. 



Välipaloja 



Energiapallot ( 10 kpl ) 

•  10 kpl kuivattuja taateleita 
•  1 dl vettä 
•  1 dl cashewpähkinöitä 
•  2 rkl kaakaojauhetta 
•  2 dl kookoshiutaleita 
•  1/2 dl Gojimarjoja tai rusinoita 
•  2 rkl seesaminsiemeniä 

Jauha taatelit veden kanssa 
yleiskoneessa tai 
monitoimikoneessa tahnaksi. 
Lisää cashewpähkinät ja 
kaakaojauhe. Sekoita vielä tovi. 
Lisää joukkoon kookoshiutaleet 
ja gojit/ rusinat, mutta älä enää 
sekoita. Muotoile taikinasta 
palloja ja kierittele ne 
seesaminsiemenissä. Laita 
jääkaappiin tai pakasta.  



Super smoothie ( 2 hlö ) 

•  2 Pakastettua banaania 
•  ¼ tuoretta ananasta 
•  4 kpl tuoreita taateleita, tai 

kuivattuja liotettuja taateleita. 
•  Kourallinen voikukan lehtiä tai 

nokkosen lehtiä. 
•  Puolikas ruukku tuoretta 

minttua. 
•  1 dl vadelmia tai mustikoita 
•  1 rkl chian siemeniä 
•  Vettä sen verran että tulee 

paksuhko smoothie 

Sekoita smoothien aineet 
tehosekoittimessa silkkiseksi 
juomaksi. Nauti pillillä, niin 
hampaat eivät saa liiallista 
happohyökkäystä! 



Helpot raakabrowniet ( 8- 10-
palaa ) 

•  70 g hasselpähkinöitä tai 
pekaaninpähkinöitä 

•  200 g tuoreita taateleita 
•  3 rkl raakakaakaojauhetta 
•  Ripaus suolaa 
•  1 tl vaniljaa 
•  2 rkl hunajaa 
•  1 rkl kookosöljyä ( ei tarvitse 

sulattaa ) 

Jauha pähkinät 
monitoimikoneessa karkeaksi 
rouheeksi. Lisää 
raakakaakaojauhe, suola ja 
vanilja. Sekoita. Lisää taatelit, 
hunaja ja kookosöljy ja sekoita 
taikinaksi. 
Taputtele browniemassa 
leivinpaperin päälle pieneen 
vuokaan ja jähmetä jääkaapissa n. 
tunnin ajan. Leikkaa neliöiksi. 
Browniet säilyvät viileässä n. 
viikon. 



Tee detoxista elämäntapa! 



Detox- kuurin läpikäyminen kestää juuri sen aikaa kuin haluat. Kuitenkin olisi hienoa, jos 
jaksat kokeilla kasvispainotteista ruokavaliota vähintään kuukauden ajan. Voit ottaa siitä 
kaksi viikkoa, jolloin noudatat yllämainittujen Detox- ohjeiden mukaista kuuria hieman 
tiukemmin. Kahden viikon jälkeen voit lisätä ruokavalioon eläinperäisiä tuotteita oman 
tuntemuksesi mukaan. Olisi kuitenkin tärkeää, että pysyisit mahdollisimman 
prosessoimattomissa raaka- aineissa ja käytät luomua mahdollisuuksien mukaan. 
Nappaa kuitenkin ohjeista itsellesi näppituntuma siihen, kuinka saisit omaan 
elämänrytmiisi liitettyä esim. Vihersmoothiet ja mahdollisimman paljon lehtivihreää ja 
raakapainotteista ravintoa. Kehon puhdistuminen vie aikaa. Kuitenkin voimme aina 
helpottaa sitä työtä parhaamme mukaan syömällä terveellisesti ja puhtaasti. 
Puhdas ruokavalio tarkoittaa sitä, että minimoit lehmänmaidon, punaisen lihan, 
gluteeniviljat ja sokerin. Miksi näin? Hyvin moni reagoi lehmänmaitoon tukkoisuudella ja 
ihon oireilulla. Saat kyllä kalsumia monipuolisesti muistakin eri lähteistä, varsinkin jos 
pidät ruokavaliossa mukana pähkinät, siemenet ja vuohenmaidon. Punainen liha on taas 
yhdistetty suolistosyöpään ja nivelkipuihin.  
Gluteeniviljat ovat tämän päivän kuuma peruna. Sinä itse tiedät, tai paremminkin 
suolistosi tietää, voitko paremmin kun jätät gluteeniviljat ja teolliset leivät hyllyyn. 
Kokeile gluteenittomuutta kaksi viikkoa ja tunne ero! Kuitua saat runsaasti mm. 
kasviksista, marjoista, siemenistä ja mm. tattarista ja kvinoasta. Voit ehkä myös käyttää 
kauraa, joka on vatsaystävällinen. Lisäksi alkuvehnä eli, speltti on hyvä vaihtoehto. Sokeri 
on periaattessa täysin turha tuote, sitä emme oikeasti tarvitse ravitsemuksellisesti 
mihinkään. 



Kokeile vaihtaa valkaistu sokeri aromirikkaisiin ja terveellisempiin vaihtoehtoihin, 
kuten kookossokeriin ja hunajaan.  
 
Täysin ehdoton ei tarvitse eikä pidä olla. Oma tapa syödä ja nauttia ruoasta löytyy 
kyllä. Jos itselle sopivan ruokavalion etsintä on hukassa, sinun täytyy vain luottaa 
oman kehosi tuntemuksiin. Mitkä ruoat saavat sinut voimaan huonosti ja mitkä taas 
erinomaisesti. Puhdas lisäaineeton ruoka sopii taatusti kaikille!  
Ainoastaan pienet säädöt ja hifistelyt päätät sinä itse kehosi tuntemusten mukaan. 
Sopiiko sinulle esim. Eläinrasvat vai enemmänkin vähärasvainen ruokavalio?  
 
Toivottavasti innostut kokeilemaan Detoxia ja samalla tunnustelet kuinka se vaikuttaa 
sinun omaan unelmatyöskentelyyn. Nouseeko energiatasosi ja pystytkö paremmin 
keskittymään ja näkemään selkeämmin omat visiosi ja unelmasi. Veikkaan että 
taatusti tietoisuutesi ja puhtaampi energia pääsee sinusta pinnalle! 
 
Nautinnollista Detox- matkaa! 
Satu 



Kurssilla käytetty lähdemateriaali: 
Kimberly Snyder; The Beauty Detox Foods 
Kimberly Snyder; The Beauty Detox Solution 
Ulrika Davidsson; Detox, puhdista kehosi ja laihdu 


