
Tie terveyteen ja kauneuteen 
raakaravinnolla 



Aloitetaan!	  
Onko	  olo	  nuupahtanut,	  väsynyt	  ja	  masentunutkin?	  	  
	  
Oletko	  kyllästynyt	  haahuilemaan	  erilaisten	  ravintosuositusten	  
viidakossa?	  
	  
Haluaisitko	  selkeät	  ohjeet	  miten	  uudistaa	  olo	  raikkaksi	  ja	  
energiseksi?	  
	  
Tiesitkö	  e>ä	  raakaravinto	  ohjaa	  sinua	  myös	  ?edostavammalle	  ja	  
onnellisemmalle	  henkiselle	  tasolle?	  
	  
Uskotko	  jos	  kerron,	  e>ä	  olet	  jo	  kahden	  viikon	  raakailun	  jälkeen	  
energisempi,	  iloisempi	  ja	  valmis	  jatkamaan	  matkaa	  polulla	  jonka	  nyt	  
jaan	  kanssasi?	  	  
	  
Tämä	  raakaravinnon	  koulutuspakeB	  antaa	  sinulle	  puh?a	  ja	  
tsemppiä	  arkeen	  ja	  elämään.	  Ehkä	  myös	  huomaat	  e>ä	  näin	  
helppoako	  tämä	  on?	  Siirtyä	  elämässä	  eteenpäin	  parempiin	  
ravintovalintoihin.	  	  
	  
Sinun	  ei	  tarvitse	  tehdä	  kaikkia	  muutoksia	  kerralla,	  vaan	  napata	  juuri	  
sinulle	  sopiva	  taso	  lisätä	  raakaruokaa	  elämääsi.	  KÄYTÄ	  
RESEPTIOSIOITA	  OSANA	  TÄTÄ	  KURSSIMODUULIA	  JA	  OTA	  SIELTÄ	  
RUOKAVALIOOSI	  SINULLE	  SOPIVIA	  RESEPTEJÄ	  J	  
	  
Saat	  myös	  ?etoa	  ja	  ohjausta	  lempeämpään	  elämäntapaan	  jota	  
raakaravinto	  tukee	  ja	  saat	  inspiraa?ota	  tehdä	  muutoksia	  oman	  
hyvinvoin?si	  tukemiseksi	  niin	  henkisellä	  kuon	  fyysisellä	  tasollakin.	  
	  
	  
	  
	  



Miten	  raakaravinto	  voi	  au>aa	  sinua?	  
Oletko	  pitkään	  kamppaillut	  painosi	  kanssa	  sekä	  kehonkuvasi	  kanssa?	  
Olen	  huomannut	  e>ä	  raakaruoka	  tukee	  ja	  luo	  pohjaa	  terveellisille	  ruokailuto>umuksille.	  Se	  saa>aa	  parhaimmassa	  tapauksessa	  pistää	  lopun	  
jojo-‐die>aamiselle.	  Raakaruoka	  ei	  sulje	  pois	  	  muita	  ruokavalioita,	  vaan	  nostaa	  sinun	  ravitsemus?lanteesi	  ja	  hyvinvoinnin	  uudelle	  tasolle!	  Elävä	  
ravinto	  lisää	  rakkau>asi	  ja	  kunnioitustasi	  kaikkea	  elollista	  kohtaan,	  mukaan	  lukien	  sinut	  itsesi!	  Tunnet	  itsesi	  yksinkertaises?	  rauhallisemmaksi	  
ja	  levollisemmaksi	  sekä	  hyväksyt	  itsesi	  juuri	  sellaisena	  kuin	  olet.	  Vain	  hyväksymällä	  itsesi	  voi	  muutos	  alkaa.	  	  
Voit	  lisätä	  raakaravintoa	  lautaselle	  juuri	  sen	  verran	  kuin	  sinusta	  hyvältä	  tuntuu.	  Jo	  yksi	  vihersmoothie	  päivässä	  lisää	  upeas?	  raakaravinnon	  
määrää	  ruokavaliossasi.	  
	  
Kärsitkö	  	  iho-‐ongelmista?	  	  
Melkein	  ensimmäisenä	  ihmiset	  huomaavat	  raakaruoan	  vaikutuksen	  ihossa.	  Iho	  alkaa	  hehkua	  ja	  sille	  nousee	  terve	  väri	  johtuen	  ruoan	  
korkeasta	  karoteenimäärästä	  sekä	  an?oksidanteista.	  Jos	  kärsit	  vaikkapa	  vaikeasta	  aknesta,	  varaudu	  e>ä	  raakaruoan	  lisäämisen	  myötä	  keho	  
joutuu	  hetkeksi	  puhdistautumis?laan,	  jolloin	  kuona-‐aineita	  poistuu	  ja	  iho-‐ongelmat	  saa>avat	  jopa	  pahentua.	  Se	  menee	  kuitenkin	  nopeas?	  
ohi.	  Ole	  kärsivällinen	  ja	  anna	  kehollesi	  aikaa	  sopeutua.	  Sitkeys	  palkitaan!	  Itse	  olen	  tervehdy>änyt	  oman	  kuivan	  ja	  näppyläisen	  ihotyypin	  
juurikin	  raakaravinnolla	  ja	  runsailla	  tuorepuristetuilla	  mehuilla,	  jonka	  johdosta	  fytoravinteet	  imeytyvät	  paremmin	  kehon	  hyödynne>äviksi.	  
	  
Kärsit	  alakuloisuudesta	  ja	  jopa	  masennuksesta?	  
	  Itse	  olen	  hoitanut	  oman	  keskivaikean	  masennukseni	  kuntoon	  nimenomaan	  raakaravinnolla	  ja	  korkealaatuisilla	  rasvahapoilla.	  Keholla	  on	  
ilmiömäinen	  kyky	  hoitaa	  itsensä	  kun	  sille	  annetaan	  oikea	  työkalupakki	  käy>öön.	  	  
	  
Olet	  jatkuvas;	  väsynyt	  ja	  kärsit	  une=omuudesta?	  
Raakaruoka	  tuo	  valtavas?	  lisää	  energiaa	  ja	  lisää	  vireystasoa.	  Jos	  olet	  ollut	  päivisin	  väsynyt	  ja	  haluton,	  työmo?vaa?o	  on	  kärsinyt	  ja	  öisin	  valvot	  
mureh?en	  asioita,	  raakaruoka	  saa>aa	  keikau>aa	  väsymys?lasi	  "normaaliksi".	  Päiviin	  tulee	  lisää	  pituu>a	  ja	  unenlaatu	  paranee.	  	  
	  
Sinulla	  on	  terveysongelmia?	  
Monet	  nykyajan	  sairaudet	  johtuvat	  kehon	  epätasapaino?lasta.	  Meitä	  ei	  ole	  luotu	  sairastumaan	  diabetekseen,	  kilpirauhashäiriöihin,	  sydän-‐ja	  
verisuonitauteihin,	  reumaaBsiin	  sairauksiin	  jne.	  Nämä	  sairaudet	  johtuvat	  hyvin	  pitkälle	  elintavoistamme	  joihin	  oman	  mausteensa	  tuo	  jatkuva	  
kehon	  stressi?la.	  Raakaravinto	  on	  yksinkertaista,	  alkuperäistä	  ruokaa	  jolla	  on	  mahdollisuus	  korjata	  elimistön	  epätasapaino?laa	  ja	  tukea	  eri	  
sairauksien	  hoitoa.	  	  
	  





Kertaus	  raakaruokaan	  
Olen	  käsitellyt	  raakaruoan	  perusperiaa>eita	  mm.	  raakaravinnon	  resep?pake?ssa,	  jonka	  löydät	  kurssimateriaalien	  alusta,	  mu>a	  kerrataan	  
vielä	  miksi	  raakaruoka	  on	  niin	  arvokasta,	  voimallista	  ja	  ehey>ävää	  kehollesi.	  
	  
•  Raakaruoka	  on	  aitoa,	  puhdasta	  ruokaa,	  enimmäkseen	  kasvisruokaa,	  jonka	  valmistamiseen	  käytetään	  selkeäs?	  tunniste>avia	  raaka-‐

aineita.	  Raakaruoan	  yksi	  tunnusmerkki	  on	  se	  e>ä	  se	  pilaantuu	  suht	  nopeas?.	  Hyllykestävyy>ä	  sillä	  ei	  siis	  ole.	  Ei	  ole	  lisäaineita,	  ei	  
paranteita,	  eikä	  sitä	  ?etenkään	  kuumenneta	  jo>a	  se	  säilyisi	  pitempään!	  

•  Perusperiaate	  on	  e>ä	  raakaruokaa	  ei	  kuumenneta	  yli	  +	  40	  asteen.	  Sitä	  voidaan	  lämmi>ää	  hieman	  kuivurissa	  tai	  tehokkaalla	  
tehosekoiBmella,	  mu>a	  koskaan	  ei	  kannata	  lähteä	  lämmi>ämään	  raakaruokaa	  kaBlassa!	  Se	  on	  parhaimmillaan	  huoneenlämpöisenä	  
tai	  huolellises?	  jäähdyte>ynä.	  

•  Kun	  ruokaa	  ei	  kuumenneta	  yli	  +	  40	  asteen,	  siinä	  säilyvät	  raaka-‐aineen	  kaikki	  luontaiset	  entsyymit	  arvokkaat	  vitamiinit	  joita	  elimistömme	  
tarvitsee	  ruoansulatuksessa	  ja	  kehon	  toimintojen	  ylläpitämisessä.	  

"	  Entsyymit	  ovat	  aineita	  jotka	  tekevät	  elämän	  mahdolliseksi.	  Niitä	  tarvitaan	  jokaiseen	  kemialliseen	  reak;oon	  mitä	  tapahtuu	  ihmiskehossa.	  
Yksikään	  vitamiini,	  mineraali	  tai	  hormoni	  ei	  voi	  tehdä	  työtään	  ilman	  entsyymejä.	  Meidän	  kaikki	  elimet	  ,	  kudokset	  ja	  solut,	  koko	  kehon	  
aineenvaihdunta	  toimii	  vain	  entsyymien	  ansiosta	  "	  .	  
	  Dr.	  Howell,	  Enzyme	  Nutri;on	  
	  
Entsyymit	  voidaan	  jakaa	  kolmeen	  ryhmään:	  
•  metabolisiin,	  eli	  aineenvaihdunnan	  entsyymeihin.	  
•  ruoansulatusentsyymeihin	  
•  ruoan	  omat	  entsyymit	  
•  	  	  
Ihminen	  pystyy	  tuo>amaan	  kahta	  yllämaini>ua	  entsyymiryhmää,	  mu>a	  niiden	  teho	  saa>aa	  heikentyä	  iän	  tai	  sairauden	  myötä.	  Kypsenne>y	  
ruoka	  ei	  luonnollises?	  sisällä	  enää	  entsyymejä,	  sillä	  entsyymit	  tuhoutuvat	  viimeistään	  +	  48	  asteessa.	  Siksi	  saa>aa	  tuntua	  e>ä	  "	  ruoka	  sulaa	  
huonos?	  ",	  etenkin	  jos	  kehon	  oma	  entsyymitoiminta	  on	  heikentynyt.	  
Raakaruoka	  sisältää	  kaikki	  arvokkaat	  entsyymit	  joita	  tarvitaan	  ruoansulatukseen.	  Raakaruoan	  entsyymit	  ikäänkuin	  "boostaavat"	  elimistön	  
omia	  entsyymejä	  toimimaan	  op?maalises?.	  On	  myös	  sano>u	  e>ä	  raakaruokailijat	  näy>ävät	  ikäisiään	  nuoremmilta	  juurikin	  entsyymien	  
ansiosta!	  On	  hyvä	  syy	  siis	  rakastua	  entsyymeihin!	  
	  
	  





Syöt	  suositusten	  mukaan,	  mu>a	  olo	  
on	  kaikkea	  muuta	  kuin	  energinen?	  

Itse	  olen	  kamppaillut	  tämän	  asian	  kanssa	  melkein	  koko	  elämäni.	  Syönyt	  ja	  yri>änyt	  syödä	  virallisten	  ravitsemussuositusten	  mukaan	  koskaan	  
onnistuma>a	  siinä	  kovin	  hyvin.	  
Lopulta	  minut	  sai	  ärsyyntymään	  se,	  e>ä	  meidän	  ihmisten	  oletetaan	  tasapäises?	  nouda>avan	  ylhäältä	  anne>uja	  ohjeita	  ja	  suosituksia,	  jotka	  
eivät	  voi	  toimia	  kaikille	  samalla	  tavalla.	  Sanotaan,	  e>ä	  virallisten	  suositusten	  sisällä	  on	  paljon	  liikkumavaraa…hmm.	  Siellä	  on	  toki	  paljon	  
hyvääkin,	  mu>a	  itse	  en	  voi	  ainakaan	  hyvin	  niin	  valtavalla	  hiilihydraaBmäärillä	  mihin	  suositukset	  ohjaavat.	  En	  myöskään	  usko	  e>ä	  
vähärasvaisten	  maitotuo>eiden	  nauBminen	  on	  tarkoituksenmukaista	  ja	  järkevää	  isossa	  määrin.	  Entäpä	  margariinit?	  Vegaaniseen	  leivontaan	  
käytän	  joskus	  margariinia	  paremman	  tekstuurin	  luomiseksi,	  mu>a	  rehellises?	  sano>una	  luotan	  enemmän	  kylmäpuriste>uun	  kookosöljyyn,	  
oliiviöljyyn	  ja	  rehelliseen	  voihin.	  
Toki	  viralliset	  ravitsemussuositukset	  ovat	  askel	  terveelliseen	  suuntaan,	  jos	  oma	  ravitsemus?la	  on	  täysin	  hakoteillä.	  Löytyyhän	  sieltä	  paljon	  
hyvääkin	  mm.	  runsas	  kasvisten,	  marjojen	  ja	  hedelmien	  käy>ö.	  Sen	  sijaan	  yl?öpäinen	  viljatuo>eiden	  käy>ö	  mm.	  leipänä	  ei	  voi	  olla	  kenenkään	  
suolistotervey>ä	  edistävä.	  
Kerron	  sinullekyllä	  	  terveellisemmän	  tavan	  hyödyntää	  viljatuo>eita!	  
	  
Olen	  vanha	  Painonvar?ja	  ja	  elänyt	  pitkiä	  aikoja	  hyvin	  pienillä	  kalorimäärillä	  näänny>äen	  itseäni	  lisäksi	  raivopäisellä	  liikunnalla.	  Niveleni	  ovat	  
olleet	  todella	  kovilla	  vähäisillä	  rasvoilla	  kitku>elulla	  ja	  liiallisella	  proteiinin	  syönnillä.	  
Ihminen	  voi	  saada	  itsensä	  todella	  epätasapainoon	  lyhyessäkin	  ajassa,	  mu>a	  nuoruudessa	  tehtyjä	  huonoja	  ravintovalintoja	  ja	  metaboliikan	  
epätasapainoa	  korjataan	  nyt	  keski-‐	  iässä.	  
	  
Suurin	  virhe	  ja	  karhunpalvelus	  itseään	  kohtaan	  on	  yri>ää	  syödä	  liian	  vähän.	  Sillä	  saa	  todellakin	  koko	  sisäisen	  systeemin	  sekaisin	  ja	  
aineenvaihdunnan	  jumiin	  vuosiksi.	  Itse	  olen	  tästä	  elävä	  esimerkki.	  
	  
Kun	  nyt	  sinäkin	  mahdollises?	  alat	  korjata	  omaa	  ravitsemus?laasi,	  muista	  olla	  SUPERLEMPEÄ	  itseäsi	  kohtaan.	  Älä	  ruoski	  itseäsi	  siitä,	  mitä	  
menneisyydessä	  on	  tapahtunut	  ja	  miten	  olet	  kehoasi	  kohdellut.	  Keho	  on	  viisas	  ja	  antaa	  anteeksi,	  mu>a	  sinun	  on	  tehtävä	  oma	  osuutesi	  asian	  
hyväksi.	  Tukemalla	  kehon	  omaa	  upeaa	  detox-‐	  järjestelmää	  ja	  antamalla	  rii>äväs?	  puhdasta,	  laadukasta	  ravintoa	  alat	  puhua	  kehosi	  kanssa	  
samaa	  kieltä	  ja	  teistä	  tulee	  jälleen	  parhaat	  ystävät.	  Niinkuin	  lapsena	  J	  





Länsimaisen	  ruoan	  vaikutus	  
Me	  ihmiset	  syömme	  helpos?	  liikaa	  ruokaa	  joka	  saa>aa	  lyhentää	  elinikää,	  lisätä	  stressiä	  ja	  pitää	  jatkuvaa	  hiljaista	  tulehdusta	  elimistössä	  yllä.	  
Eikä	  tästä	  asiasta	  kannata	  suo>a	  ruoskia	  itseään,	  koska	  syömme	  sitä	  mitä	  elintarviketeollisuus	  meille	  tarjoaa	  ja	  mihin	  tavat	  ja	  to>umukset	  
meitä	  ohjaavat.	  Kanna>aa	  lisäksi	  muistaa,	  e>ä	  monilla	  ruoka-‐aineilla	  voi	  olla	  addiktoiva	  vaikutus.	  
	  
Sokeri	  voi	  olla	  yksi	  pahimmista.	  Ainakin	  itselleni	  on,	  sillä	  en	  ole	  kirjaimellises?	  voinut	  elää	  ilman	  sokeria	  ja	  näin	  on	  ollut	  lapsesta	  as?.	  70-‐80	  
luvulla	  ei	  syöty	  sokeria	  ja	  karkkeja	  siinä	  mi>akaavassa	  mitä	  nykyään,	  mu>a	  voi	  pojat	  miten	  makea	  maistui	  tälle	  tytölle!	  Varas?n	  jopa	  isän	  
taskusta	  rahaa	  jo>a	  olisin	  voinut	  käydä	  joka	  päivä	  ostamassa	  irtokarkkeja,	  joita	  vielä	  siihen	  aikaan	  myy?in	  ?skin	  takaa	  paperitö>eröihin.	  
Sokeri	  on	  vain	  kierto?e	  addik?oihin,	  minut	  triggeröi	  ahmimaan	  myös	  leivät,	  pullat,	  keksit	  ja	  kaikki	  leivonnaiset	  joiden	  hiilihydraa?t	  muu>uvat	  
elimistössä	  glukoosiksi	  ja	  saavat	  aikaan	  verensokerin	  vuoristoradan.	  Tämän	  vuoksi	  en	  voi	  myöskään	  syödä	  yksistään	  kovin	  makeita	  hdelmiä	  ja	  
myös	  hunajan	  suhteen	  minun	  on	  oltava	  varovainen.	  Voin	  nauBa	  hunajaa	  raakaleivonnaisissa	  jotka	  sisältävät	  myös	  rasvaa,	  mu>a	  pelkiltään	  
hunajan	  nauBminen	  koho>aa	  liikaa	  verensokeria.	  
	  
Monet	  ikääntymiseen	  liitetyt	  sairaudet	  ilmaantuvat	  nykyään	  yhä	  nuoremmille.	  Ylipaino	  on	  epidemia,	  huono	  tai	  keskinkertainen	  terveys	  on	  
ikäänkuin	  normi,	  johon	  haetaan	  apua	  lääkkeillä.	  Laitetaan	  laastari	  haavan	  päälle	  mu>a	  itse	  haavaa	  ei	  paranneta.	  	  
Juhlaruoat	  ovat	  arkipäiväistyneet	  ja	  syömisestä	  on	  tullut	  viihdyke>ä	  jolla	  palkitaan	  huonoa	  oloa.	  
	  
Me	  die>aamme,	  nälkiinnytämme	  itsemme	  ja	  taas	  ahmimme.	  Ruoalla	  on	  valtava	  addiktoiva	  vaikutus.	  	  
Kun	  opit	  syömään	  raakaravintoa	  ja	  lisäksi	  hylkäät	  rasvakammon,	  huomaat	  e>ä	  addik?ot	  häviävät.	  Raa	  álla,	  kasvispohjaisella	  ruoalla	  on	  
kertakaikkiaan	  mahdotonta	  hankkia	  addik?ota.	  Päinvastoin,	  jos	  sinulla	  on	  voimakas	  roskaruoka-‐addik?o	  tai	  alkoholiaddik?o,	  huomaat	  e>ä	  
kroppa	  ei	  enää	  siedä	  näitä	  nau?ntoaineita	  kovin	  hyvin.	  Raakaruoka	  alentaa	  kehosi	  tulehdus?laa	  ja	  kun	  alat	  paranemaan,	  kroppasi	  reagoi	  
voimakkaas?	  kun	  syöt	  addiktoivaa	  ruokaa	  tai	  nau?t	  alkoholia.	  	  
	  
Koska	  emme	  voi	  nähdä	  mitä	  kehomme	  sisällä	  tapahtuu,	  meidän	  on	  sitoudu>ava	  terveempään	  elämäntyyliin	  ennenkuin	  sairastumme.	  	  
Tämän	  ei	  ole	  tarkoitus	  pelotella	  sinua,	  vaan	  rohkaista	  koh?	  muutosta.	  	  
Kun	  syöt	  kasvispohjaisen	  ruokavalion	  mukaan	  joka	  sisältää	  vähintään	  75	  %	  raakaa	  ravintoa,	  voit	  ajan	  myötä	  saavu>aa	  uskoma>omia	  hyötyjä.	  	  
	  



-‐	  Sitkeässä	  ollut	  ylipaino	  alkaa	  sulaa.	  
-‐	  Masentuneisuus	  häviää	  (	  tästä	  minulla	  on	  omakohtainen	  kokemus	  ).	  
-‐	  Voit	  päästä	  lääkityksistä	  eroon,	  kuten	  migreenilääkkeistä.	  
-‐	  Ilo	  ja	  myötätunto	  kaikkea	  elollista	  kohtaan	  lisääntyy	  elämässäsi.	  	  
-‐	  Energiatasot	  kohoavat.	  
-‐	  Ruoansulatus	  paranee.	  
-‐	  Mieli	  kirkastuu	  ja	  keski>ymiskyky	  paranee.	  
-‐	  Tunnistat	  paremmin	  kehosi	  tarpeet.	  
-‐	  Diabeteksen,	  sydän-‐	  ja	  verisuonitaudin,	  syövän,	  korkean	  verenpaineen	  ja	  korkean	  
kolesterolin	  riski	  alenee.	  
-‐	  Avoimuutesi	  ja	  halusi	  o>aa	  vastuu	  omasta	  terveydestäsi	  johtaa	  sinut	  uuteen,	  
upeaan	  maailmaan	  joka	  muu>aa	  sinut	  kokonaisvaltaises?!	  





Mistä	  aloi>aa?	  
Raakaruoan	  valmistus	  lähtee	  käyn?in	  hyvin	  simppeleillä	  välineillä	  ja	  raaka-‐aineilla.	  	  
Aloitetaan	  raaka-‐aineista.	  Mones?	  aloi>eleville	  raakailijoille	  annetaan	  ohjeistus	  päästä	  eroon	  kaikista	  kaapista	  lojuvista	  ei-‐toivotuista	  raaka-‐
aineista.	  En	  suosi>ele	  ikinä	  minkään	  ruoan	  tai	  raaka-‐	  aineen	  poishei>ämistä.	  Perheesi	  ei	  väl>ämä>ä	  innostu	  samalta	  istumalta	  
raakaravinnosta	  niinkuin	  sinä!	  Joten	  suosi>elen	  e>ä	  esi>elet	  perheellesi	  vähitellen	  uusia	  ruokia	  ja	  näet	  hieman	  vaivaa	  oman,	  uuden	  
ruokavalion	  rakentamiseen.	  Saatat	  joutua	  jopa	  kokkaamaan	  perheelle	  erikseen	  vanhat	  tutut	  ruoat	  ja	  itsellesi	  raakaruokaa.	  Mu>a	  ei	  hätää!	  
Tämän	  ei	  ole	  tarkoitus	  olla	  liian	  monimutkaista,	  kallista	  ja	  aikaavievää.	  Muista	  e>ä	  jo	  yksi	  tai	  kaksi	  raakaruoka-‐	  ateriaa	  päivässä	  tuo	  huimia	  
edistysaskeleita.	  Olen	  omin	  silmin	  nähnyt	  kursseillani,	  kuinka	  vaimo	  on	  innostunut	  raakaruoasta	  ja	  alkanut	  valmistamaan	  kotona	  smootheja	  ja	  
mehuja.	  Pian	  koko	  perhe	  mehustaa	  ja	  lapset	  varsinkin	  rakastavat	  “supermehuja”.	  
	  
EIKÖ	  SITTEN	  IKINÄ	  MITÄÄN	  KYPSENNETTYÄ?	  	  
Kun	  siirrytään	  raakaruokavalioon,	  onnistumisen	  kannalta	  voi	  olla	  tärkeää	  tehdä	  siirtymä	  vaihei>ain.	  Esimerkiksi	  vaihtaa	  aluksi	  aamupalan	  
runsaaseen	  smoothieen.	  Tai	  keski>yä	  syömään	  lounaalla	  iso	  salaaB	  ja	  vaihtaa	  iltapäivän	  kahvipulla	  raakakakkupalaseen.	  Alussa	  monille	  sopii	  
50%	  +	  50%	  suhde	  kypsennetyn	  ja	  raakaruoan	  välillä.	  On	  ehkä	  helpointa	  syödä	  kypsenne>y	  illallinen	  perheen	  kanssa	  kuin	  alkaa	  hiki	  hatussa	  
kokkaamaan	  itselle	  eri	  ruokia.	  On	  ihmisiä	  jotka	  ovat	  siirtyneet	  raakaravintopohjaiseen	  ruokavalioon	  yhdessä	  yössä,	  mu>a	  silloin	  pitää	  olla	  
“kaikki	  palikat	  kasassa”	  ruokavalioon	  siirtymisessä.	  Pitää	  olla	  mo?vaa?o	  eri>äin	  korkealla	  ja	  100%	  sitoutuminen	  vaa?i	  ison	  henkisen	  
työstämisen.	  Kuitenkin	  joillekin	  ihmisille	  tämäntapainen	  siirtymä	  sopii	  mainios?.	  Joskus	  	  terveys	  on	  siinä	  pisteessä	  e>ä	  ainut	  keino	  on	  tehdä	  
iso	  elämäntaparemonB	  kertaheitolla	  taakseen	  katsoma>a.	  Täytyy	  muistaa	  e>ä	  kertasiirtymä	  raakaravintoon	  aiheu>aa	  myös	  massiivisen	  
detox-‐	  reak?on	  elimistössä	  ja	  tällöin	  on	  parempi	  o>aa	  muutamia	  askelia	  taaksepäin.	  
Kypsennetyt	  kasvisruoat	  sopivat	  mainios?	  raakailijallekin	  ja	  ne	  harvemmin	  aiheu>avat	  ylensyönnin	  pelkoa.	  Uunijuurekset,	  höyrytetyt	  
kasvikset,	  wokit	  ja	  padat	  maistuvat	  ihanilta	  talvella	  raakaruoan	  kyljessä.	  Muista	  e>ä	  aina	  voit	  pitää	  ?etyn	  määrään	  kypsenne>yä	  ruokaa	  
elämässäsi	  ja	  etenkin	  talviaikaan	  tulee	  kuunnella	  kehoa,	  eikä	  syödä	  väkisin	  raakaruokaa	  jos	  olo	  kertoo	  muuta.	  Perimämme	  ei	  ole	  sopeutunut	  
runsaaseen	  raakaruoan	  syömiseen	  talvikuukausina	  ja	  niin	  ei	  ole	  tarkoituskaan.	  Kun	  pystyt	  pitämään	  ?etyt	  raakailun	  peruspalikat	  käytössäsi	  
ympäri	  vuoden,	  huomaat	  e>ä	  pysyt	  terveenä	  ja	  hyvinvoivana	  oli	  si>en	  marraskuu	  tai	  kesäkuu.	  	  
KATSO	  OSIO	  LÄMPIMIEN	  VEGAANISTEN	  RUOKIEN	  RESEPTIIKKA.	  
	  
Raaka-‐aineet	  ovat	  pääasiassa	  kasvispohjaisia.	  Resepteissä	  käytän	  usein	  hunajaa	  ja	  jos	  olet	  vegaani,	  voit	  aina	  korvata	  hunajan	  esim.	  
Agavenektarilla,	  kookossokerilla	  tai	  kookosnektarilla.	  Raakaruokavalio	  on	  aina	  gluteeniton,	  maidoton	  ja	  eikä	  valkoinen	  sokeri	  kuulu	  
ruokavalioon.	  Maidon	  ?lalla	  voidaan	  käy>ää	  erilaisia	  siemen-‐	  ja	  pähkinämaitoja.	  Pähkinämaitoja	  on	  helppo	  valmistaa	  itsekin,	  mu>a	  alussa	  voi	  
olla	  kätevämpää	  ostaa	  valmiina	  erilaisia	  pähkinämaitoja.	  
	  



Raakaruoan	  perusta	  
-‐HEDELMÄT	  	  
Tähän	  ryhmään	  kuuluvat	  myös	  marjat.	  
	  
-‐VIHREÄT	  LEHTIVIHANNEKSET	  
	  Vihreät	  leh?vihannekset	  sisältävät	  elintärkeää	  klorofylliä	  eli	  leh?vihreää,	  
leh?vihreä	  on	  paras	  emäksisöivän	  mineraalin	  lähde	  keholle.	  Leh?vihreä	  on	  
kehoa	  uudistavaa	  ja	  tervehdy>ävää.	  
.	  
-‐SIEMENET	  JA	  PÄHKINÄT	  
	  Rakennusaineita	  eli	  proteiineja	  raakaruokavaliossa.	  Rasvan	  lähde	  ja	  
ruokasuuden	  tuoja.	  
	  
-‐IDUT	  
	  Idut	  toimivat	  myös	  proteiinin	  lähteenä	  kun	  idätetään	  papuja	  ja	  linssejä.	  
Idut	  ovat	  loistavaa	  raakaruokaa	  talvella	  kun	  vihreät	  leh?vihannekset	  ovat	  
kalliita.	  Idä>äminen	  tarkoi>aa	  e>ä	  siemenistä	  kasvatetaan	  idätysas?assa	  
pieniä	  taimen	  alkuja	  ilman	  multaa.	  
	  
-‐VERSOT	  	  
Verso>aa	  voi	  lukuisia	  kasveja	  esim.	  herneitä,	  auringonkukkaa	  ja	  krassia.	  
	  
-‐JUURIKASVIT,	  eli	  maan	  alla	  kasvavat	  kasvit.	  
	  
-‐VILLIVIHANNEKSET	  
	  keväällä	  ja	  kesällä	  kanna>aa	  kerätä	  pihamaalta	  syötäviä	  villivihanneksia,	  
esim.	  nuoria	  nokkosia,	  voikukkaa,	  vuohenputkea,	  nuoria	  horsman	  
versoja...	  
	  
-‐LEVÄT	  
	  Spirulina	  ja	  Chlorella	  ovat	  eri>äin	  ravintopitoisia	  makean	  veden	  leviä.	  
Myös	  Kelp,	  Wakame,	  Nori	  ja	  Arame	  ovat	  paljol?	  käyte>yjä	  merileviä	  
raakaravinnossa.	  	  
	  

-‐SIENET	  
Kaikki	  syötävät	  sienet	  joita	  ei	  tarvitse	  ryöpätä	  ennen	  käy>öä.	  Sienet	  ovat	  
loistavaa	  proteiinia	  ja	  antavat	  "lihaisuuden"	  tunne>a	  ruokiin	  jos	  sellaista	  
kaipaa.	  
	  
-‐SUPERFOODIT,	  eli	  eri>äin	  ravinto?heä	  ruoka.	  	  
Superfodeihin	  lukeutuu	  paljon	  erilaisia	  luonnon	  an?mia	  alkaen	  kotoisista	  
marjoista	  erilaisiin	  leviin	  ja	  viherjauheisiin.	  Varmas?	  tunnetuimpia	  
superfoodeja	  on	  maca-‐jauhe,	  spirulina,	  pakurikääpä	  ja	  goji-‐marjat.	  
	  	  
-‐HAPATETUT	  TUOTTEET,	  kuten	  hapankaali	  ja	  muut	  erilaiset	  kasvikunnan	  
hapa>eet.	  
	  
-‐KUIVATETUT	  RUOAT,	  kuten	  erilaiset	  keksit,	  näkkärit,	  leh?kaalisipsit	  jne.	  
sekä	  kuivatusta	  käytetään	  ruoan	  lämmi>ämiseen.	  Eri	  resepteissä	  myös	  
suositaan	  nestepitoisimpien	  raaka-‐aineiden	  kuivatusta.	  	  
	  
-‐ELÄINKUNNAN	  TUOTTEET	  
Jos	  ei	  halua	  luopua	  eläinkunnan	  tuo>eista,	  voi	  valita	  raakaruokavalioon	  
sopivia	  eläinperäisiä	  ruokia	  kuten	  graavilohta,	  kylmäsavulohta,	  
pastöroima>atomia	  juustoja	  ja	  maitoa,	  sekä	  raakalihaa	  kuten	  riimihärkää	  
tai	  tartarpihviä.	  	  
	  





Aloitus	  
Päivään	  kuuluu	  aamupala,	  lounas,	  illallinen	  ja	  kaksi	  välipalaa.	  Voit	  pää>ää	  syötkö	  välipalan	  aamupäivällä	  ja	  iltapäivällä,	  vai	  iltapäivällä	  ja	  illalla.	  
Muista	  e>ä	  raakaruokaa	  saa	  syödä	  paljon!	  Luultavas?	  paljon	  enemmän	  mitä	  olet	  to>unut	  syömään	  "normaalia"	  ruokaa	  aiemmin.	  Koska	  olen	  
kokki	  ja	  rakastan	  hyvää	  ruokaa,	  en	  laita	  sinua	  syömään	  liian	  terveelliseltä	  maistuvaa	  sapuskaa.	  Ruoan	  pitää	  maistua	  hyvällä	  ja	  ruokavalion	  
pitää	  olla	  sellainen	  e>ä	  siitä	  tulee	  jatkumo	  eikä	  vain	  kokeilu	  johonkin	  epämääräiseen	  dieBin	  joka	  heivataan	  tunkiolle	  he?	  kun	  se	  pää>yy.	  	  
	  
Jos	  olet	  pitkään	  tuntenut	  itsesi	  yliväsyneeksi,	  halu>omaksi	  ja	  olo?lasi	  on	  kaikkea	  muuta	  kuin	  hehkeä,	  nyt	  laitamme	  sinusta	  liikkeelle	  nämä	  
olo?lat	  ja	  nimenomaan	  näytämme	  niille	  ovea!	  Kun	  ruokavalioon	  lisätään	  hurjas?	  elemen>ejä	  jotka	  lai>avat	  kuona-‐aineita	  liikkumaan	  ulos	  
kehosta	  ja	  lisätään	  ?lalle	  uusia	  rakennusaineita	  sekä	  puhdistavia	  superruoka-‐aineita,	  olosi	  tulee	  muu>umaan	  radikaalis?.	  	  
	  
Varaudu	  siis	  lieviin	  detox-‐eli	  puhdistusoireisiin.	  Näitä	  voivat	  olla	  päänsärky,	  nivelkivut,	  muutaman	  päivän	  väsymys	  alussa,	  flunssan	  kaltaiset	  
oireet	  sekä	  huono	  olo.	  Nämä	  oireet	  menevät	  ohi	  yleensä	  kolmannen	  päivän	  jälkeen.	  Osa	  ihmisistä	  ei	  tunne	  detox-‐oireita	  lainkaan.	  	  
	  
Huom!	  En	  ole	  lääkäri	  enkä	  lailliste>u	  ravitsemusterapeuB,	  jaan	  ?etou>a	  ja	  omakohtaista	  kokemusta	  raakaruokavaliosta	  ja	  jos	  sinulla	  on	  
terveysongelmia	  tai	  hoitoa	  vaa?via	  sairauksia,	  suosi>elen	  o>amaan	  yhtey>ä	  terveyden	  alan	  ammaBlaisiin	  ennen	  diee?n	  aloi>amista.	  Tämä	  
kurssi	  on	  suunniteltu	  opetustarkoituksessa,	  ei	  antamaan	  lääke?eteellistä	  ohjausta.	  	  
	  
Kuten	  mikä	  tahansa	  iso	  elämäntapamuutos,	  raakaruokavalioon	  siirtyminen	  on	  oma	  prosessinsa.	  Sille	  tulee	  antaa	  aikaa	  ja	  ennenkaikkea	  
lempey>ä.	  Uskallan	  jopa	  väi>ää	  e>ä	  siirtyminen	  raakaruokavalioon	  on	  kaikista	  palkitsevin	  elämänmuutos.	  Raakaruoan	  nauBminen	  saa	  
aikaan	  valtavia,	  upeita,	  posi?ivisia	  muutoksia	  kehossamme	  ja	  mielessämme.	  	  
	  
Jos	  olet	  to>umaton	  syömään	  runsasta	  määrää	  raakoja	  vihanneksia,	  hedelmiä,	  juureksia	  ja	  marjoja,	  sitä	  hitaammin	  tulee	  siirtyä	  tuoreeseen	  
kasvisruokavalioon.	  Iso	  määrä	  raakaruokaa	  ja	  sen	  sisältämät	  tärkkelykset	  ja	  runsas	  määrä	  kuitua	  voivat	  olla	  yhtä-‐äkkiä	  pommi	  
ruoansulatukselle	  ja	  ruoka	  saa	  aikaan	  enemmän	  hai>aa	  kuin	  hyötyä.	  Raakojen	  kasvisten	  sulatus	  vie	  aikaa	  ja	  ennenkuin	  suolisto	  to>uu	  
kasvisruokaan,	  on	  siirtymä	  hyvä	  tehdä	  vähitellen.	  	  
	  
Jos	  sinulla	  on	  ärtyvän	  suolen	  oireyhtymä,	  Crohnin	  tau?	  tai	  jokin	  muu	  suolistosairaus,	  raakaruokavalio	  ei	  ehkä	  ole	  sinulle	  op?maalisin,	  tai	  
valitse	  ainakin	  vatsaa	  mahdollisimman	  vähän	  ärsy>äviä	  raaka-‐aineita.	  Jos	  oireilee	  jatkuvas?,	  mu>a	  et	  ?edä	  syytä,	  voit	  tutustua	  FODMAP-‐	  
ruokavalioon.	  	  
Painotan	  aina	  e>ä	  siirtymävaihe	  tehdään	  lisäämällä	  ruokavalioon	  lempeitä	  smootheja	  ja	  tuorepuriste>uja	  mehuja.	  Huomaat	  jo	  näiden	  
lisäämisellä	  hurjas?	  hyviä	  vaikutuksia	  oloosi!	  	  
	  
	  



Detox	  
Kun	  puhutaan	  raakaruokavaliosta,	  ei	  voi	  olla	  puhuma>a	  Detoxista	  eli	  elimistön	  puhdistautumisesta.	  	  
Raakaravinto	  sisältää	  ainutlaatuisia	  elimistöä	  puhdistavia	  elemen>ejä.	  Erityises?	  vihreillä	  leh?vihanneksilla	  on	  valtava	  voima	  työntää	  
elimistöstä	  kuona-‐aineita	  ulos.	  Leh?vihreä	  eli	  klorofylli	  on	  kasvin	  veri.	  Kun	  leh?vihreää	  nau?taan	  isoja	  määriä,	  se	  alkaa	  puhdistamaan	  
erityises?	  maksaa	  ja	  toimii	  puskurina	  maksaan	  kertyneiden	  myrkkyjen	  puhdistamisessa.	  
	  	  
Detoxin	  päätehtävä	  on	  nimenomaan	  maksan	  puhdistus.	  Maksalla	  on	  elimistössämme	  huikea	  tehtävä	  puhdistaa	  ja	  suoda>aa	  päivi>äin	  sinne	  
ajatuvia	  myrkkyjä.	  Näitä	  myrkkyjä	  saamme	  väkisinkin	  elimistöön	  jo	  pelkästään	  hengi>ämällä	  ilmaa	  ja	  ilmansaasteita.	  Lisäksi	  nauBmamme	  
ruoka	  ei	  ole	  enää	  nykypäivänä	  puhdasta,	  ellet	  syö	  täysin	  biodynaamises?.	  Saamme	  ruoan	  mukana	  lisäaineita,	  kasvintorjunta-‐aineita,	  liikaa	  
huonolaatuista	  rasvaa,	  alkoholia,	  kahvia,	  huonoja	  hiilihydraa>eja	  ja	  liikaa	  suolaa.	  Maksa-‐paralla	  on	  siis	  aikamoinen	  työ	  selvi>ää	  ja	  putsata	  
kaikki	  tämä	  kehoa	  ei-‐	  palveleva	  roska	  ulos.	  Maksa	  on	  ainutlaatuinen	  elin	  ja	  sillä	  on	  täysi	  kapasiteeB	  myös	  tervehtyä	  vaikka	  	  
huonojen	  elintapojen	  seurauksena	  siitä	  olisi	  iso	  osa	  tuhoutunut.	  	  
	  
Autetaan	  siis	  maksan	  puhdistustyötä	  nauKmalla	  isoja	  viherpirtelöitä,	  vihermehuja,	  vesipitoisia	  hedelmiä	  ja	  marjoja,	  puhdistavaa	  teetä	  
sekä	  juomalla	  runsaas;	  ve=ä!	  	  
	  
Melkein	  aina	  kun	  aloitetaan	  raakaruokavalio,	  on	  jonkinasteinen	  detox	  edessä,	  riippuen	  siitä	  kuinka	  paljon	  kypsenne>yä	  ruokaa	  ruokavaliosi	  
sisältää.	  Mitä	  enemmän	  vihreää	  ja	  raakaa,	  sitä	  voimakkaampi	  detoxifikaa?o!	  	  
Kuonaa	  poistuu	  myös	  luonnollises?	  hengityksen,	  ihon,	  munuaisten	  ja	  keuhkojen	  kau>a.	  Oikeastaan	  koko	  keho	  osallistuu	  tähän	  tärkeään	  
prosessiin.	  Varaudu	  e>ä	  hengitys	  ja	  hiki	  alkavat	  tuoksahtaa	  detoxin	  aikana.	  	  
Suolistolla	  on	  myös	  tärkeä	  tehtävä	  työntää	  käyte>yä	  jäte>ä	  ulos	  ja	  suoli	  saa>aa	  toimiakin	  vilkkaas?	  täy>äessään	  tehtävää.	  	  
	  





Kuinka	  helpo>aa	  detox-‐	  oireita?	  
Kehon	  kuonan	  poistoa	  voi	  vauhdi>aa	  monin	  tavoin	  ja	  helpo>aa	  samalla	  puhdistusoireita.	  	  
	  
SUOLIHUUHTELU.	  Suolisto	  imey>ää,	  puhdistaa	  ja	  tyhjentää	  jatkuvas?	  nauBmaamme	  ruokaa.	  Kun	  	  suolistoa	  autetaan	  tässä	  tehtävässä,	  
tehdään	  COLONIC	  eli	  suolihuuhtelu.	  Suolihuuhtelu	  on	  eri>äin	  tärkeää	  detoxin	  aikana.	  Se	  helpo>aa	  merki>äväs?	  puhdistusoireita,	  kuten	  
päänsärkyä	  ja	  vauhdi>aa	  detoxin	  onnistumista.	  Meillä	  on	  valtavat	  määrät	  bakteerimassaa	  suolistossa	  ja	  on	  tärkeää	  e>ä	  hyvät	  bakteerit	  
saavat	  kasvualustaa	  ja	  huonoa	  jäte>ä	  raivataan	  ?eltä	  pois.	  Voit	  ostaa	  suolihuuhtelupakkauksen	  apteekista	  ja	  tehdä	  huuhtelun	  itse	  tai	  mennä	  
ammaBlaisen	  tekemään	  perusteelliseen	  Colonics	  suolihuuhteluun.	  	  
	  
YRTTITEE.	  Maarianohdake,	  voikukka,	  nokkonen,	  kamomilla,	  puna-‐apila,	  siankärsämö,	  piharatamo.	  Käytä	  erilaisia	  yrBteelaatuja	  jotka	  tukevat	  
detoxiasi	  ja	  nestey>ävät	  kehoasi.	  Erilaisia	  Detox-‐	  teesekoituksia	  löydät	  myös	  luontaistuotekaupoista	  ja	  myös	  markeBen	  teehyllyiltä.	  
	  
VESI.	  2-‐3	  litraa	  ve>ä	  on	  ihmiselle	  normaalis?	  minimi.	  Juo	  tämä	  määrä	  vähintään	  ve>ä	  päivässä.	  Lisää	  veden	  joukkoon	  hieman	  laadukasta	  
mineraalisuolaa.	  Sitruunan	  tai	  luomu	  omenaviinie?kan	  lisääminen	  veteen	  emäksisöi	  kehoa	  myös	  tehokkaas?.	  	  
	  
MEDITOINTI,	  JOOGA,	  RENTOUTUMINEN.	  On	  tärkeää	  e>ä	  detoxin	  aikana	  on	  rauhallinen	  tah?	  ja	  rentoutumiselle	  aikaa.	  Stressi	  pahentaa	  
puhdistusoireita	  ja	  toisaalta	  saatat	  olla	  tavallista	  väsyneempi	  joten	  lepää	  ja	  anna	  itsellesi	  lupa	  kääntyä	  sisäänpäin.	  Ajoita	  ensimmäiset	  päivät	  
niin	  e>ä	  sinulla	  ei	  ole	  ylimääräistä	  menoa	  tai	  tekemistä.	  Mitä	  rentoutuneempi	  olet,	  sitä	  nopeammin	  elimistö	  selviää	  urakasta!	  	  
	  
KUIVAHARJAUS.	  Harjaa	  joka	  aamu	  vartalosi	  pehmeällä	  harjalla	  läpi.	  Kuivaharjaus	  tehostaa	  verenkiertoa,	  lai>aa	  kuona-‐aineet	  liikkeelle	  ,	  
tasoi>aa	  selluliiBa	  ja	  saa	  ihosi	  hehkumaan.	  	  
	  
	  



Esimerkkejä	  raaka-‐	  aineista	  joita	  
tarvitset	  raakaravinnossa	  

-‐	  tummanvihreät	  vihannekset	  
-‐	  kukka-‐,	  parsa-‐,	  ja	  ruusukaalit	  
-‐	  villiyr?t	  ja	  vihannekset	  (	  voikukanlehdet,	  nokkonen,	  vuohenputki	  )	  
-‐	  kaalit	  ja	  pinaaB	  
-‐	  varsiselleri	  
-‐	  sipulit	  
-‐	  fenkoli	  
-‐	  porkkana,	  punajuuri	  
-‐	  merilevä	  
-‐	  hapankaali	  ja	  muut	  hapatetut	  kasvikset	  
-‐	  greippi,	  limeB,	  sitruuna	  
-‐	  banaani	  ja	  muut	  hedelmät	  
-‐	  ko?maiset	  marjat	  runsain	  määrin	  	  
-‐	  täysjyväriisi,	  kvinoa,	  ta>ari,	  amaranB	  gluteeni>omat	  ja	  
vehnä>ömät	  viljatuo>eet	  
-‐	  kylmäpuriste>u	  kookosöljy	  
-‐	  oliiviöljy,	  camelinaöljy	  	  
-‐	  avokado	  
-‐	  luomusiemenet-‐,	  ja	  pähkinät	  liote>una	  
-‐	  vuohenmaito,	  vuohenmaitojuusto	  
-‐	  linssit,	  pavut,	  kikherneet	  ja	  muut	  palkokasvit	  
-‐	  sienet	  (	  saa>aa	  hidastaa	  ruoansulatusta	  )	  
-‐	  luomutofu	  
	  
Huom!	  Voit	  halutessasi	  käy>ää	  myös	  elemen>ejä	  
raakaruokavaliossa	  jotka	  eivät	  ole	  raakoja,	  kuten	  tofu,	  soijakas?ke,	  
ravintohiivahiutaleet…	  
	  

-‐	  hyvälaatuinen	  kasvisproteiinijauhe	  esim.	  hamppuproteiini,	  
herneproteiini	  tai	  geenimanipuloimaton	  soijaproteiini.	  
-‐	  tuoreet	  ja	  kuivatut	  yr?t	  
-‐	  stevia,	  luomuhunaja,vaahterasiirappi,	  kookospalmusokeri/nektari	  
-‐	  laadukas	  suola	  kuten	  ruususuola,	  himalajan	  vuorisuola,	  
puhdistamaton	  merisuola	  
-‐	  itse	  puristetut	  hedelmä-‐,	  ja	  vihannesmehut	  ja	  smoothiet	  
-‐	  valmiit	  luomumehut	  kuten	  Bio>a,	  Boris	  
-‐	  kofeiiniton	  vihreä	  tee,	  yrBteet	  etenkin	  lakritsitee,	  erilaiset	  detox-‐
teet,	  inkivääritee	  pakuritee	  
-‐	  kookosvesi	  
-‐	  havupuu-‐uutejuoma,	  koivunmahla	  
-‐	  aloe	  vera-‐	  juoma	  
-‐	  vehnänäorasmehu	  tai	  viherjauhe	  
-‐	  manteli-‐,	  riisi-‐,	  ja	  kauramaitotuo>eet	  makeu>ama>omina	  
kaikki	  ns.	  Superruoat	  (	  luomu-‐gojimarjat,	  maca-‐jauhe,	  lucuma-‐
jauhe...)	  
-‐	  chian-‐siemenet,	  psyllium,	  pellavavansiemenet	  
-‐ruoansulatusentsyymikapseleita	  tai	  omenaviinie?kkaa	  (	  1	  rkl/
lasilliseen	  ve>ä	  )	  tai	  Regulat-‐	  valmiste>a.	  	  
-‐	  Juice	  Plus-‐	  raakaravintomehukapselit	  	  (	  Saa	  minun	  kau>ani	  J)	  
	  
	  



Omia	  kokemuksiani	  Detoxista	  
•  Olen	  kokeillut	  eri	  pituisia	  jaksoja	  eri	  detoxkuureja	  elämäni	  aikana,	  alkaen	  ?ukasta	  mehupaastoista	  90-‐luvulla	  jatkuen	  aina	  vain	  

lempeämpään	  suuntaan	  ja	  oman	  kehon	  kuunteluun.	  	  

•  Yksi	  parhaimmista	  detox-‐kokemuksista	  oli	  Detox-‐retriiB	  Villa	  Mandalassa.	  Söimme	  upeaa	  detox-‐	  gourmeeruokaa	  joka	  päivä	  kokin	  
valmistamana,	  joogasimme,	  teimme	  mielen	  harjoituksia,	  keskustelimme,	  nukuimme,	  pidimme	  puhepaastoa	  ja	  nau?mme	  toisten	  
detoxlaisten	  seurasta.	  Jaoimme	  kahvin	  vieroituspäänsäryt,	  oksetusteet,	  ilot	  ja	  surut.	  Itkuja	  ?rautel?in	  sitä	  mukaa	  kun	  kuonalas?t	  
?pahtelivat	  ja	  tunteet	  vapautuivat!	  	  

•  Millaisiin	  tuntemuksiin	  kanna>aa	  varautua	  detoxin	  aikana?	  Detoxin	  aikana	  elimistöstä	  lähtee	  liikkeelle	  aikalailla	  kaikenlaista	  turhaa	  joka	  
on	  kuormi>anut	  sinua	  ehkä	  vuosikaudet.	  Nuo	  toksiinit	  kun	  pääsevät	  verenkiertoon,	  olo	  saa>aa	  muu>ua	  todella	  huonoksi.	  Tule	  
päänsärkyä	  (	  joka	  myös	  kertoo	  kahvista	  viero>autumisesta	  ),	  okse>avaa	  oloa	  ja	  väsymystä.	  Älä	  anna	  periksi!	  Jos	  lopetat	  detoxin	  kesken,	  
toksiinit	  voivat	  jäädä	  pyörimään	  verenkiertoon	  aiheu>aen	  enemmän	  harmia.	  	  

•  Hankalien	  oireiden	  ilmaantuessa	  lepää,	  juo	  paljon	  neste>ä	  ja	  huolehdi	  proteiinin	  saannista.	  Laiha	  kasviskei>o	  voi	  tuoda	  myös	  
helpotusta.	  Oireet	  menevät	  kyllä	  ohi	  ja	  palkintona	  on	  humpsahdus	  uskoma>omaan	  ihanaan	  oloon	  ja	  energisyyteen.	  	  

•  Kiinalaisen	  lääke?eteen	  mukaan	  maksa	  kerää	  nega?iviset	  tunteet	  itseensä	  ja	  voi	  aiheu>aa	  maksan	  sairastumisen.	  Älä	  ihme>ele	  jos	  
kuurin	  edetessä	  sinua	  itke>ää,	  tunnet	  surua	  ja	  iloa	  vuoronperään.	  Kun	  myrkyt	  lähtevät	  liikkeelle	  maksasta,	  siinä	  lähtee	  myös	  
aikamoinen	  tunnekuonan	  kuorma	  myös.	  	  

•  Tästä	  syystä	  on	  hyvä	  kirjoitella,	  maalata,	  piirtää,	  meditoida,	  liikkua	  ja	  rentoutua	  jo>a	  mieli	  pysyy	  mukana	  ja	  luo	  uu>a,	  hei>ää	  ehkä	  
menneisyyden	  taakkoja	  ulos	  ja	  avaa	  uusia	  ovia.	  Detox	  voi	  olla	  tutkimusmatka	  omaan	  itseen!	  	  

	  





Tuorepuristetut	  mehut	  
Kun	  puhutaan	  raakaruoasta	  ja	  varsinkin	  elävästä	  ravinnosta,	  ei	  voi	  ohi>aa	  aihe>a	  TUOREPURISTETUT	  MEHUT.	  	  
Miksi	  tuorepuristetut	  mehut	  ovat	  si>en	  niin	  tärkeitä	  ja	  muutenkin	  kaikkien	  terveydestään	  kiinnostuneiden	  kielen	  kärjellä	  tällä	  hetkellä?	  	  
Kun	  kasviksista	  puristetaan	  eroon	  kuitu	  ja	  mehu,	  jäljelle	  jäävä	  mehu	  on	  ?iviste>yä	  superravintoa,	  valmiiksi	  pureskellussa	  muodossa.	  Mehu	  
imeytyy	  kehon	  käy>öön	  jo	  alkaen	  suusta,	  jossa	  ruoansulatus	  alkaa	  jo	  toimia.	  Varsinkin	  jos	  maltat	  "pureksia"	  mehua	  jonkin	  aikaa,	  syljen	  
amylaasi	  alkaa	  hajoi>amaan	  hiilihydraa>eja.	  	  
Mehut	  toimivat	  loistavas?	  kun	  haluat	  siirtyä	  raakaravintoon,	  mu>a	  isot	  tuoreruoan	  määrät	  tuntuvat	  hankalilta	  syödä	  ja	  sula>aa.	  
Tuorepuriste>u	  mehu	  imeytyy	  kehoon	  ruoansulatuskanavan	  kau>a	  nopeas?	  ja	  näin	  ruoansuolatus	  ei	  vie	  liika	  energiaa	  ja	  suolisto	  saa	  levätä.	  	  
Mehuilla	  saat	  nopeas?	  ravintoa	  elimistöösi	  ja	  vaikutukset	  huomaa	  myös	  nopeas?.	  Saatat	  myös	  huomata	  pitempään	  mehustamista	  
harraste>uasi,	  e>ä	  et	  sairastu	  enää	  niin	  helpos?,	  nukut	  paremmin,	  olet	  energinen	  ja	  tarvitset	  ruokaa	  vähemmän.	  	  
Mehustaa	  voit	  melkein	  mitä	  tahansa	  mitä	  syöt	  raakana	  muutenkin.	  Tärkeä	  osa	  mehua	  ovat	  vihreät	  vihannekset.	  Eli	  pinaaB,	  leh?kaali,	  
varsiselleri,	  erilaiset	  kaalikasvit	  ja	  yr?t.	  Jos	  mehu	  valmistetaan	  pelkästään	  makeista	  hedelmistä	  ja	  makeista	  juureksista,	  se	  saa>aa	  nostaa	  
nopeas?	  verensokeria	  ja	  vaikutus	  on	  lähes	  sama	  kuin	  söisit	  sokeria!	  Vaikka	  mehut	  sisältäisivät	  isonkin	  määrän	  vihreää,	  maku	  yleensä	  jää	  
makeaksi	  ja	  tarvitset	  ehkä	  vain	  yhden	  hedelmän	  tuomaan	  lisämakeu>a.	  Kokeile	  myös	  inkivääriä	  ja	  kurkumaa	  mehun	  seassa.	  Etenkin	  
flunssakautena	  inkivääriä	  kanna>aa	  suosia	  päivi>äin.	  Se	  tuo	  ihanan	  pikan?n	  maun	  mehuun!	  Huomaa	  e>ä	  kurkuma	  värjää	  koneen	  sekä	  
mehustajan	  sormet	  !	  	  
Lapset	  rakastavat	  mehuja	  ja	  mehustamista.	  Ota	  siis	  lapset	  mukaan	  puuhaan	  ja	  pian	  huomaat	  e>ä	  he	  haluavat	  kokeilla	  kaikkia	  uusia	  jänni>äviä	  
kasviksia	  ja	  hedelmiä.	  	  
Mehustaa	  ei	  kannata	  eri>äin	  pehmeitä	  hedelmiä	  kuten	  banaania,	  avokadoa,	  papaijaa	  tai	  marjoja.	  Mehustuksessa	  nämä	  upeat	  raaka-‐aineet	  
menevät	  hukkaan	  ja	  parempi	  hyöty	  tulee,	  kun	  pyöräy>ää	  pehmeät	  ainesosat	  vaikkapa	  jälkikäteen	  blenderillä	  mehun	  sekaan.	  	  
Muista	  e>ä	  mehut	  ovat	  nopeas?	  hape>uvia	  ja	  kun	  mehustat,	  nau?	  mehu	  he?	  tai	  säilytä	  sitä	  ?iviissä	  lasipurkissa.	  Mehu	  säilyy	  jääkaapissa	  
noin	  vuorokauden.	  	  
Mehujen	  nauBmisen	  hai>apuoli	  on	  se	  e>ä	  ne	  saa>avat	  kulu>aa	  hammaskiille>ä.	  Onkin	  tärkeää	  huuhdella	  suu	  vedellä	  mehun	  nauBmisen	  
jälkeen.	  	  
	  



Mehujen	  terveyshyödyt	  ?ivistetys?	  
	  
-‐	  Saat	  nopeas?	  energiaa	  ”koneeseen”.	  
-‐	  Päivi>äinen	  suositeltu	  vihannesten	  ja	  
hedelmien	  määrä	  tulee	  helpos?	  täyteen	  
lisäämällä	  mehuja	  päivän	  aterioihin.	  Muista	  
kuitenkin	  syödä	  kasviksia	  lisäksi	  joka	  
aterialla.	  
-‐	  Mehut	  puhdistavat	  kehoa	  ja	  au>avat	  
tukemaan	  aineenvaihdunnan	  prosesseja.	  
-‐	  Iho	  kirkastuu	  ja	  vahvistuu.	  Rusketut	  
helpommin.	  
-‐	  Mieliteot	  vähenevät	  kun	  annat	  keholle	  ja	  
mielelle	  täy>ä	  ravintoa.	  
-‐Vastustuskyky	  paranee.	  Useat	  
mehustamiseen	  ”hurahtaneet”	  sanovat	  e>ä	  
kausiflunssat	  eivät	  enää	  iske	  niin	  helpos?.	  



Keho	  ja	  mieli	  



Uuden	  ruokavaliomuutoksen	  myötä	  ei	  pelkästään	  keho	  joudu	  detoxiin,	  vaan	  myös	  mieli	  saa>aa	  joutua	  myllerrykseen	  	  
kun	  vanhat,	  raskaat	  ruokato>umukset	  saavat	  kyy?ä.	  Keho	  puhdistuu	  ja	  detoxifikaa?o	  au>aa	  maksaa	  poistamaan	  myrkkyjä	  jotka	  ovat	  ehkä	  
vuosikausien	  ajan	  varastoituneet	  mm.	  rasvakudoksiin.	  	  
	  
Keho	  on	  viisas	  ja	  puhtaan,	  kasvisvoi=oisen	  ruokavalion	  myötä	  opit	  kuuntelemaan	  kehosi	  viestejä	  paremmin.	  	  
Tarvitseeko	  kehosi	  enemmän	  ve=ä?	  Entäpä	  unta?	  Oletko	  ollut	  jatkuvas;	  stressaantunut,	  mu=a	  et	  ole	  ikinä	  pysähtynyt	  kuuntelemaan	  
mitä	  stressi	  haluaa	  sinulle	  kertoa?	  
	  
Stressi	  vaiku>aa	  meihin	  fyysises?	  ja	  psyykkises?.	  Stressi	  myös	  lisää	  elimistössämme	  kemikaaleja	  jotka	  saa>avat	  ikäänny>ää	  meitä	  
ennenaikaises?.	  Nykyihminen	  elää	  jatkuvas?	  jonkinasteisessa	  stressi?lassa.	  Saamme	  jatkuvas?	  liikaa	  ärsykkeitä	  ympäristöstämme,	  
älylai>eista,	  muista	  ihmisistä,	  työstä,	  koulusta	  jne.	  En?saikoina	  stressia	  tarviBin	  eloonjäämiseen	  ja	  niin	  sano>uun	  taistele-‐	  tai-‐	  pakene-‐
reak?oon.	  Tämäntyyppinen	  stressi	  on	  nopeas?	  reagoitavaa	  ja	  pelas?	  monilta	  kuolemanvaarallisilta	  ?lanteilta.	  Stressi?lanteen	  laue>ua	  
elimistö	  palautui	  nopeas?	  normaali?laansa.	  Nykypäivän	  stressi	  on	  enemmän	  itseaiheute>ua,	  jatkuvaa,	  piilevää	  ja	  jäytävää.	  Stressi	  voi	  tuntua	  
tunteelta	  e>ä	  ikinä	  ei	  ole	  tarpeeksi	  aikaa	  tai	  voimavaroja	  toimia	  niinkuin	  haluaisi.	  Pitkään	  jatkunut	  stressi	  voi	  musertaa	  allensa	  jos	  se	  saa	  liikaa	  
valtaa	  ja	  sairastu>aa	  vakavas?.	  	  
	  
Stressinhallintaan	  on	  olemassa	  monia	  konkreeBsia	  apukeinoja.	  Itse	  koen	  saavani	  väli>ömäs?	  ensiapua	  syvähengitystekniikasta.	  Kun	  keskityt	  
hengi>ämään	  koko	  pallean	  alueella	  niin	  e>ä	  koko	  vatsanseutu	  liikkuu,	  vies?tät	  hermostolle	  e>ä	  mitään	  hätää	  ei	  ole.	  Syvähengitys	  laskee	  
verenpaine>a,	  tehostaa	  ruoansulatusta,	  au>aa	  keski>ymään	  ja	  parantaa	  unenlaatua.	  	  
	  
Tiedän	  ihmisiä	  jotka	  ovat	  tehneet	  isojakin	  muutoksia	  elämässä	  kun	  ovat	  saaneet	  kehon	  ravintotasot	  	  tasapainoon.	  He	  ovat	  alkaneet	  
kukoistamaan	  ja	  kokeneet	  e>ä	  haluavat	  elämältä	  enemmän	  kuin	  pelkkää	  kahdeksasta	  neljään	  arkea.	  Onpa	  moni	  yritys	  peruste>u	  
raakaravinnon	  ansioista!	  
	  
Asia	  on	  yksinkertaises?	  niin,	  e>ä	  kun	  kehon	  myrkkykuorma	  kevenee,	  kevenee	  myös	  raskaat	  tunne?lat	  ja	  nega?ivisten	  ajatusten	  kierre.	  
Ruokimme	  aivojamme	  ravinnolla	  mitä	  syömme,	  jos	  aivoille	  antaa	  lannistavaa,	  kuollu>a,	  teollista	  ruokaa,	  ei	  voi	  odo>aa	  e>ä	  mieli	  on	  aina	  
kirkas	  ja	  aivot	  toimivat	  veitsenteräväs?.	  
Elävä	  ravinto	  kirkastaa	  ajatuksia	  ja	  antaa	  loputonta	  energiaa.	  Suoliston	  ei	  tarvitse	  pilkkoa	  raskasta	  eläinproteiinia,	  jolloin	  sen	  tehtävä	  
helpo>uu	  ja	  ravinteet	  imeytyvät	  paremmin	  myös	  aivojen	  käy>öön.	  
	  
Ruoki	  siis	  aivojasi	  elävällä,	  värikkäällä	  ravinnolla,	  koet	  upean	  henkisen	  muutoksen	  iloon	  ja	  omaan	  voimaan!	  
	  



Oman	  hyvinvoin?si	  kuninga>areksi!	  





Meditaa?on	  voima	  
Me	  kaikki	  olemme	  kuulleet	  kuinka	  meditaa?ota	  pitäisi	  harrastaa.	  Tai	  ei	  edes	  harrastaa,	  vaan	  sen	  olisi	  	  hyvä	  kuulua	  päivi>äisiin	  ru?ineihin.	  
	  
Miksi	  meditaa;o	  on	  niin	  tärkeää?	  	  
Olen	  meditoinnin	  ja	  hiljentymisen	  suuri	  fani.	  Olen	  sitä	  mieltä,	  e>ä	  meditaa?o	  on	  suurin	  opas	  omaan	  sisäiseen	  viisauteen	  ja	  opastukseen,	  joka	  
tulee	  taas	  suuremmasta	  viisaudesta	  kuin	  mitä	  mielemme	  pystyy	  ymmärtämään.	  Hiljentyminen	  ja	  sisäänpäin	  kääntyminen	  avaa	  por>eeja	  
vastauksille	  joita	  ei	  pysty	  mielen	  tasolla	  pähkäilemään.	  Usein	  kun	  olen	  jumissa	  jonkin	  asian	  kanssa	  ja	  tuntuu	  e=ä	  asiat	  eivät	  edisty,	  
hiljennyn	  ja	  kysyn	  kysymyksen	  “	  sisäinen	  viisaus,	  mitä	  haluaisit	  minun	  tekevän,	  mitä	  haluat	  minulle	  sanoa?”.	  Meditaa?o	  on	  porB	  sisäiseen	  
opastukseen	  ja	  kun	  olemme	  säännöllises?	  yhteydessä	  sisimpäämme	  ja	  kuuntelemme	  opastusta,	  egon	  ääni	  vaimenee	  ja	  saavutamme	  rauhan	  
jossa	  unelmat	  saavat	  luvan	  manifestoitua.	  	  
	  
Sinun	  ei	  tarvitse	  meditoida	  tun?	  kaupalla	  jo>a	  saavu>aisit	  sisäisen	  rauhan.	  En	  toki	  itsekään	  tee	  niin.	  10-‐	  20	  minuuBa	  rii>ää.	  Yritän	  hiljentyä	  
useamman	  kerran	  päivässä	  ja	  minulla	  on	  metsässä	  koiran	  kanssa	  lenkkeillessäni	  ?etyt	  “meditaa?okivet”,	  joiden	  päällä	  istun	  ja	  hiljennyn	  
hetkeksi.	  Metsässä	  voi	  tuntea	  ikiaikaisen	  rauhan	  ja	  on	  hyvä	  antaa	  metsän	  ja	  puiden	  energian	  hoitaa	  itseään.	  Jos	  on	  vaikea	  meditoida,	  siitä	  ei	  
pidä	  o>aa	  mitään	  paineita.	  Jokainen	  voi	  hiljentyä	  tavallaan.	  Ulkoilu	  ja	  ulkona	  liikkuminen	  on	  monen	  kiireisen	  ihmisen	  tapa	  päästä	  
medita?iiviseen	  ?laan.	  Joillekin	  se	  voi	  olla	  vaikka	  punBen	  nostelua	  kuntosalilla.	  Teet	  niinkuin	  sinusta	  parhaalle	  tuntuu.	  	  
	  
Maadoi=umisen	  tärkeys	  tänä	  päivänä	  	  
Nykyihminen	  on	  irtaantunut	  luontoyhteydestä	  ja	  elämme	  hyvinkin	  sähköisten	  energiavirtausten	  keskellä.	  Maayhtey>ä	  estää	  se	  e>ä	  
vietämme	  paljon	  aikaa	  sisällä	  teknisten	  lai>eiden	  keskellä,	  käytämme	  kenkiä	  kesät	  talvet	  ja	  olemme	  suojautuneet	  paksuin	  	  
vaa>ein.	  Mie?	  itseäsi	  lapsena.	  Silloin	  kuljeBin	  kesät	  läpeensä	  paljain	  jaloin	  ja	  ol?in	  muutenkin	  enemmän	  ulkona	  leikkimässä	  kuin	  sisällä.	  
Nykypäivän	  lapset	  vie>ävät	  aikaa	  pelien	  ääressä	  sisä?loissa.	  Oletko	  huomannut	  e>ä	  lapset	  uppoutuvat	  helpos?	  omiin	  maailmoihinsa?	  Olisi	  	  
tärkeää	  e>ä	  lapset	  saisivat	  pienestä	  pitäen	  maayhteyden	  joka	  rauhoi>aa	  ja	  vahvistaa	  lasta.	  	  
	  
Kasvisruoka	  au>aa	  sinua	  saamaan	  yhteyden	  jälleen	  itseesi	  ja	  omaan	  voimaasi.	  Muista	  kuitenkin	  nauBa	  aina	  välillä	  myös	  “maadoi>avia”	  
ruokia,	  kuten	  kalaa	  ja	  kypsene>yä	  ruokaa.	  Raaka	  kasvisruoka	  saa>aa	  hei>ää	  energiat	  yläkanBin	  ja	  olosta	  voi	  tulla	  liiankin	  lennokas.	  Tällöin	  
maadoi>umisen	  päivi>äinen	  merkitys	  korostuu.	  





Lopuksi	  pieni	  meditaa?oharjoitus	  




