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Kevytpaasto,	  mehuilla	  energiaa	  arkeen!	  



Tervetuloa kokeilemaan kevytpaastoa! 
 
Se että tilasit kevytpaasto-ohjeeni, kertoo että olet jo 
ehkä miettinyt detox-kuurin, paaston tai puhdistuskuurin 
aloittamista? 
 
Mielestäni jonkinlainen puhdistautuminen kuuluu 
luontevasti erityisesti kevääseen ja syksyyn. Tarvitsemme 
uutta energiaa jaksaaksemme ottaa vastaan uuden valon 
keväällä ja vastaavasti ottaa vastaan pimeät 
talvikuukaudet, ehkäpä haluamme siivota eri vuodenaikojen 
jäljet pois niin kehosta kuin mielestä. On totta että 
kehomme kaipaa lämmintä ruokaa kylminä kuukausina ja 
kehon viestejä onkin hyvä kuunnella… mutta ennen kuin 
voimme herkistyä niille kehon viesteille paremmin, on 
hyvä kuunnella mitä sisäinen viisaus yrittää kertoa! 
 
Jos sinulla on vähänkään tunne että kevytpaasto mehuilla 
voisi olla paikallaan ja tehdä pelkästään hyvää, mutta 
mieli haraa vastaan, kuuntele niitä heikompia alitajunnan 
viestejä siltikin! J 
Silloin olet oikealla tiellä ja on juuri oikea ajankohta 
kehon puhdistukselle. 
 
Aloitetaan siis! 
 
 
Perinteinen mehupaasto on yleensä aika tiukka puristus ja 
vaatii monesti mm. Suolihuuhteluiden tekoa. Voit toki 
tehdä suolihuuhtelun kevytpaastossakin, se helpottaa 
mahdollista päänsärkyä ja irrottaa kuonaa suoliston 
seinämistä. 
Paastopaketeissa juodaan tiettyjä mehuja tiettyinä 
aikoina. Yleensä tiukempiin paastoihin kannattaakin 
valmistautua huolella ja valita mahdollisimman stressitön 
ajankohta, esim. Loman aluksi. 
 
Kevytpaasto on versio jossa sivutaan modernimpaa detoxia 
ja suositaan perinteisen paaston mehustamista. 
 
 



Mehujen terveyshyötyjä 
 

- Saat nopeasti energiaa ”koneeseen”. 
- Päivittäinen suositeltu vihannesten ja hedelmien 

määrä tulee helposti täyteen lisäämällä mehuja 
päivän aterioihin. Muista kuitenkin syödä kasviksia 
lisäksi joka aterialla.  

- Mehut puhdistavat kehoa ja auttavat tukemaan 
aineenvaihdunnan prosesseja. 

- Iho kirkastuu ja vahvistuu. Rusketut helpommin. 
- Mieliteot vähenevät kun annat keholle ja mielelle 

täyttä ravintoa. 
- Vastustuskyky paranee. Useat mehustamiseen 

”hurahtaneet” sanovat että kausiflunssat eivät enää 
iske niin helposti. 

 
 
Kevytpaaston suotuisia vaikutuksia: 

- Paino putoaa 2-5 kg ja turvotukset lähtevät jo 
muutamassa päivässä.  

- Energisyys lisääntyy. Ruoansulatukselle annetaan 
lepoa ja keho pääsee lomalle. Elimistöstäsi poistuu 
myrkkyjä ja kuona-aineita ja helpotat siis maksan ja 
munuaisten toimintaa. Näin ollen 
aineenvaihduntasikin vilkastuu. 

- Vatsa voi paremmin. Huomaat pian että vatsa 
rauhoittuu kun sille ei anneta raskasta 
pilkkomistyötä vaativaa ravintoa, vaan helposti 
sulavia ja imeytyviä mehuja ja smooteja. 

- Iho kaunistuu. Mahdollinen akne ja ihottumat 
lieventyvät. 

- Unen laatu paranee. Keho rentoutuu yön aikana 
paremmin sillä ruoansulatuksen ei tarvitse 
työskennellä niin raskaasti yön tunteina. 

- Tasapainoinen, levollinen mieli. Huom. Myös 
tunnekuonaa saattaa lähteä liikkeellä ja itku olla 
herkemmässä! 

 
 



 
 
Mitä pitää ottaa huomioon kun aloittaa paaston? 
 
Tee päätös! Tästä eteenpäin 5-7 päivää minä pystyn 
siihen! Mieli haluaa taas osansa ja keksii kyllä 
tekosyitä; on kaverin kanssa kahvitreffit sovittuna, 
mutta kun tulee nälkä…, entä jos päätä särkee…, en voi 
olla ilman kahvia, sokeria, light colaa jne… 
 
Kyse on vain seitsemästä päivästä tässä 
elämänkaaressa! Joka päivä on voitto ja seuraavana 
päivän olo palkitsee. 
 
Valitse aloitusajankohdaksi viikonloppu tai 
vapaapäivät. Tietenkin kannattaa välttää viikkoa 
jolloin on paljon menoja ja tiukka aikataulu. Toisaalta 
koko päivän ”ruoat” voi mehustaa valmiiksi jo aamulla 
ja ottaa mukaan päivän rientoihin, joten ei kannata 
olla huolissaan ”ehdinkö minä nyt mehustelemaan ja 
hössäämään kaikenmaailman vihannesten kanssa ” 
Itse olen mehustanut jopa edellisenä iltana seuraavan 
päivän tarpeet valmiiksi. Toki tuorepuristettu mehu on 
herkästi hapettuvaa ja se pitääkin säilyttää 
jääkaapissa tiiviissä lasipurkissa. 
Parempi siis mehustaa vaikka edellisenä iltana kuin 
että ei mehusta ollenkaan! 

 
 
Kahden ensimmäisen päivän aikana voi tulla päänsärkyä 
ja pientä ”outoa” oloa, mutta muista, se menee ohi ja 
kertoo siitä että vieroittaudut vierasaineista 
kehostasi.  



 
Ethän lopeta paastoa kesken, sillä se laittaa 
ensimmäisinä päivinä myrkyt liikkeelle kehosta ja 
”pesee” niitä. Jos lopetat kesken kaiken, toksiinit 
saattavat jäädä kiertämään verenkiertoon ja aiheuttaa 
harmia. 
Valitse siis huolella ajankohta. 
 
Jätä kahvinjuonti ja jos sinun on vaikea olla ilman 
kahvia, voit vaihtaa sen vihreään teehen, joka tosin 
myös sisältää kofeiinia, mutta myös hurjan määrän 
antioksidantteja. 
 
Jos kärsit todella voimakkaasti 
kahvinvieroituspäänsärystä, voit pureksia kahvinporoja 
ja sylkäistä ne pois. Mutta vasta viime hädässä! 
 
Luonnollisestikaan paastoon ei kuulu sokeri, 
makeutusaineet ja suola ( yksi ohje sisältää maun 
vuoksi ripauksen suolaa ). Jos kärsit rajuista 
verensokerin heittelyistä, suosittelen vähemmän makeita 
mehuja ja smooteja rajoitetulla hedelmämäärällä. 
 
Mitä tarvitaan aloitukseen? 
 
Tarvitset mehustimen ja tehosekoittimen. Itselläni on 
Philipsin mehulinko joka on erittäin nopea ja tehokas, 
sekä helppo puhdistaa. Toinen hyvä vaihtoehto on Wilfa 
joka puristaa todella hyvin mehun irti, mutta on hidas. 
Tehosekoitin ei ole välttämätön, sillä voi tosin tehdä 
hieman ruokaisamman smootin. Voit myös käyttää 
sauvasekoitinta. 
 



 
 
Tarvittavat raaka-aineet: 
 
Suuntaa antavia määriä, joudut varmasti käymään 
kaupassa toisen ja kolmannen kerran jos innostut 
hörppimään mehuja enemmänkin! Riippuu myös mitkä mehut 
muodostuvat suosikeiksi ja mitä aineksia niihin 
tarvitset enemmän. 
Suosi luomua niin pitkälle kuin kukkaro antaa periksi 
J 
 
- omenoita 2 kg 
- punajuuria n. ½ kg 
- porkkanoita 2 kg 
- varsiselleriä 1 nippu 
- kurkkua 4 kpl 
- lehtikaalia 400g 
- pinaattia 2 pussia 
- fenkolia 
- kesäkurpitsaa 
- tomaatteja muutamia 
- inkivääriä 
- päärynöitä 1 kg 
- parsakaalia 1 iso 
- avokadoja esim. 1 verkkopussi suht pieniä. 
- Limeä  
- sitruunoita 1 kg 
- ananas 
- banaaneja 
- 1 iso palsternakka 
- sekalaisia pakastemarjoja 
- tuoretta minttua 



- 1 sipuli ja valkosipulia 
 
- jotain kasviperäistä proteiinijauhetta esim. 

Hamppuproteiini, herneproteiini, riisiproteiini.. 
- manteleita 
- tuoreita tai kuivattuja taateleita ( edistää suolen 

toimintaa ) 
 
 
Kuinka pääsen alkuun? 
 
No niin, tarvikkeet on hankittu ja mieli pirteä sekä 
vastaanottavainen! J 
 
Päivärytmi: 
Aamulla herätessä 2-3 lasia huoneenlämpöistä vettä johon 
on puristettu puolikkaan sitruunan mehu. Tämä juoma 
laittaa aineenvaihdunnan liikkeelle ja tuo emäksisyyttä 
kehoon. 
 
Aamupalaksi tehdään hieman tuhdimpi mehu ja samalla 
mehustetaan iltapäivän mehu. 
 
Voit juoda 4-5 mehua ja smootia päivässä. Yhden juoman 
koko on noin 3 dl. Huomio tämä jos teet samaa mehua 
useammalle aterialle päivässä. Kun juot mehun, juo se 
hitaasti, pureskellen ja nautiskellen. Ruoansulatus alkaa 
jo suussa ja annat oikeita, ruoansulatusta tukevia 
signaaleja elimistölle kun juot rauhassa ja kunnioittaen 
tätä ihanaa nestemäistä, ihmeitä tekevää ruokaa. 
 
Anna elimistölle taukoa juomien välissä, jolloin et laita 
suuhusi muuta kuin vettä tai yrttiteetä.  
 
Vettä juodaan päivässä 2-3 litraa. Vältä veden juomista 
puoli tuntia ennen ja jälkeen mehun nauttimista. Mittaa 
päivän aikana juotava vesi valmiiksi kannuun ja purista 
siihen sitruunan mehua. 
 



Juo lisänä yrttiteetä niin paljon kuin haluat. Iltaisin 
rauhoittaa camomillatee ja mielitekoihin voi auttaa 
lakritsitee ja piparminttutee. 
 
Jos olet illalla kovin nälkäinen, voit syödä pienen 
avokadon, omenan, pienen kourallisen manteleita, muutamia 
taateleita tai banaanin illan viimeisen mehun yhteydessä. 
Näinkin pieni ja simppeli kikka saattaa olla ratkaiseva 
tekijä motivaation ylläpitämisessä. Tarkoitus ei ole 
mennä paastoa läpi hampaat irvessä, vaan lempeällä, 
hyväksyvällä asenteella joka edesauttaa myös kuona-
aineiden puhdistautumista. 
 
Puhdistumista edistäviä apukeinoja: 
 
Oil pulling. 
Olet ehkä kuullut oil pullingista? Se on vanha 
intialainen tapa huolehtia suun ja samalla koko kehon 
hyvinvoinnista. Tässä menetelmässä käytetään joko 
kylmäpuristettua kookosöljyä tai laadukasta seesamiöljyä. 
Oil pulling tehdään mielellään heti aamulla ennen kuin 
suuhun laitetaan mitään muuta, mutta harvalla on aikaa, 
joten sen voi tehdä vaikkapa illalla ennen hampaiden 
pesua. Oil pullingissa suuhun otetaan teelusikallinen 
öljyä ja purskutellaan suussa mieluiten 20 min. Aloittaa 
voi toki lyhyemmälläkin ajalla. Purskuttelun jälkeen öljy 
sylkäistään suusta roskikseen jonka jälkeen suu 
huuhdellaan vedellä ja hampaat pestään normaalisti. Öljyä 
ei saa niellä! 
Oil pulling valkaisee hampaita luonnollisesti, hoitaa 
hampaita ja suun limakalvoja. Sen sanotaan imevän kehosta 
kuona-aineita ja puhdistavan elimistöä. Se myös hoitaa 
nielua, eli jos tuntee kurkun olevan karhea, kannattaa 
kokeilla oil pullingia. 
Alussa oil pulling voi tuntua epämiellyttävältä, mutta 
siihen tottuu kyllä ja aloittaa voi aina lyhyemmällä 
ajalla ja pienellä öljymäärällä. 
 
Kuivaharjaus. 
Kuivaharjaus vilkastuttaa verenkiertoa ja näin edistää 
kuonanpoistoa ja lymfakiertoa. Harjaa pehmeällä harjalla 



ylöspäin suuntautuvin pyörivin liikkein nopsasti kroppa 
läpi alkaen alaraajoista. Iho tykkää myös 
kuivaharjauksesta ja kuollut ihosolukko poistuu 
luonnollisesti. 
 
Meditaatio/ rauhoittumishetki. 
Varaa joka päivälle aikaa keskittyä vain itseesi. Voit 
meditoida, kävellä metsässä tai vain tehdä päivän 
kiireiden lomassa syvähengityksiä. Syvähengittäminen 
puhdistaa ja detoxoi, sillä keuhkot ovat yksi suurimmista 
elimistä joka toimii kehon myrkkyjen poistajana. 
Meditaatio tai mietiskelyhetki antaa mahdollisuuden 
kääntyä sisäänpäin ja antaa alitajunnan toimia viestien 
tuojana. Ehkäpä tällä paastolla on sinulle jokin sanoma 
ja se toimii tienraivaajana kaipaamallesi muutokselle? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reseptiikka 
 
Käytännössä voit mehustaa kaikkea mistä tykkäät, mutta 
kannattaa olla rohkea ja napata hevi-osastolta mukaan 
kasviksia ja juureksia joita et muuten ostaisi. 
Mehustamalla hieman vieraampiakin maan antimia annat 
itsellesi mahdollisuuden tutustua uusiin makuihin. 
Kokeile mm. Kyssäkaalia, palsternakkaa, juuriselleriä, 
bataattia ja erilaisia yrttejä. 
 



Aamun aloituksiin ja iltapäivän hetkiin sopivia, rasvaa 
sisältäviä mehuja ja smooteja: 
 
 
 
Proteiinijuoma, 1 annos 
1 omena 
kourallinen pinaatinlehtiä  
¼ ananasta 
1/3 kurkku 
1 lime 
kourallinen parsakaalia 
½ avokado 
1 rkl proteiinijauhetta ( herneproteiini, 
hamppuproteiini, soijaproteiini, riisiproteiini ) 
 
Mehusta ensin tuoreet ainekset ja soseuta mehu 
sauvasekoittimella tai tehosekoittimella avokadon ja 
proteiinijauheen kanssa smootiksi. 
 
Detox smoothie, 1 annos 
1 iso appelsiini 
kourallinen pinaattia 
2 varsisellerin vartta 
2 cm siivu palsternakkaa 
kourallinen tuoretta minttua 
1 päärynä 
3 cm pala tuoretta inkivääriä 
1 pieni avokado 
 
Mehusta ensin appelsiini, pinaatti, varsiselleri, 
palsternakka, mintun lehdet, inkivääri ja päärynä. 
Pyöräytä sitten smootiksi avokadon kanssa. 
 



 
 
Punajuuri-ihme, 1 annos 
2 omenaa 
1 punajuuri 
1 porkkana 
2 sellerin vartta 
½ sitruuna 
½ avokado 
 
Mehusta omenat, punajuuri, porkkana, varsiselleri ja 
sitruuna, pyöräytä smootiksi avokadon kanssa. 
 
Supermies- mehu, 1 annos 
2 päärynää 
1 lime 
2 cm viipale fenkolia 
1 pieni kesäkurpitsa tai ½ isosta 
1 sellerin varsi 
kourallinen pinaatin lehtiä 



½ avokado 
1 dl jäisiä marjoja 
 
mehusta päärynät, lime, fenkoli, kesäkurpitsa, selleri ja 
pinaatit. Pyöräytä smootiksi marjojen ja avokadon kanssa. 
 
 
 
 
 
 
Mehuja aamupäivään ja iltaan: 
 
Energiapommi, 1 annos 
¼ ananas 
1 omena 
2 porkkanaa  
kourallinen pinaatinlehtiä 
kourallinen lehtikaalia 
kourallinen parsakaalia 
½ sitruuna 
 
Mehusta ainekset niin että ensin mehustat pehmeät lehdet 
ja sen jälkeen kovemmat ainesosat. Näin saat parhaimmin 
mehun irti. 
 
 
Antioksidantti-ihme, 1 annos 
2 porkkanaa 
1 punajuuri 
1 omena 
2 cm siivu palsternakkaa 
kourallinen minttua 
2 cm inkivääriä 
½ sitruuna 
1 dl jäisiä marjoja 
 
Mehusta ensin ja sekoita mehu sauvasekoittimella tai 
blenderillä marjojen kanssa. 
 
 



 
 
 
Tomaattikeitto, 1 annos 
2 tomaattia 
½ kurkkua 
2 lehtisellerin vartta 
1/3 sipulia 
1 valkosipulin kynsi 
2 porkkanaa 
mustapippuri ja halutessa ripaus suolaa maun tasaamiseksi 
 
Tämä mehu on enemmänkin keitto ja tuo vaihtelua 
makeahkoihin mehuihin. Sopii hyvin lounaalle. 
 
 
Iltapäivän piristys, 1 annos 
2 appelsiinia 
2 porkkanaa 
kourallinen mintunlehtiä 
1 pakastettu banaani 
 
Mehusta ensin appelsiinit, porkkanat ja mintun lehdet. 
Pyöräytä smootiksi kohmeisten banaanien kanssa. Sopii 
mainiosti iltapäivään kun tekee jotain makeaa mieli. 
 
 
Väsymyksen karkoitus- shotti, 1 annos 
1 omena 
3 cm pala inkivääriä 
 
Mehusta ja nauti kun iskee heikotus tai väsymys. Toimii 
myös aamulla nautittuna ennen varsinaista mehua. 
 
 
Tässä muutamia omalla kohdallani mainiosti toimineita 
resepteja ja olen varma että toimivat myös sinulla! J 
 
Voit aina varioida omia sekoituksia, rajoituksia ei ole. 
Jos innostut mehustamaan myös paaston jälkeen, muista 
vaihdella eri lehtivihreiden välillä. Jos käyttää paljon 



pinaattia ja lehtikaalia, niissä on myös paljon 
oksaalihappoa, joten on hyvä pitää välipäiviä niissä eikä 
syödä monta päivää putkeen samaa lehtivihreää. 
 
Toivon sinulle nyt mitä parhainta viikkoa mehustamisen 
parissa ja yksi varoituksen sana: 
Voit jäädä koukkuun! J J J 
 
Jos sinulla on kysymyksiä niin vastaan mielelläni. Voit 
meilata ja laittaa viestiä: 
satumaaorganics@gmail.com 
 
Mehukkain terveisin, 
Satumaan Satu 
www.satumaaorganics.fi 
 
Hyvinvointivalmentaja ( Certified health coach ) 
Elämäntaidon valmentaja ( LCF life coach ) 
 

- Valmennukset 
- Raakaruokakurssit 
- Balance-tuotteet kehosi tasapainoon ja 

painonhallintaan 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


