
VIRKISTY  5  PÄIVÄSSÄ 
RAAKARAVINNOLLA! 

Tervetuloa kokeilemaan  
5 päivän ajan puhdistavaa ja 
uudistavaa ruokavaliota. 



Lämpimästi tervetuloa! 
Ihanaa, että päätit rohkeasti tulla mukaan tähän mini- 
raakaravintohaasteeseen!  Minä Satu, olen täällä sinua opastamassa kuinka 
edetä ja mitä on odotettavissa. 
 
Voit lähteä mukaan haasteeseen vaikka heti “kylmiltäsi” tai valita sopivan 
ajankohdan vaikkapa kesälomasi alkajaisiksi. 5 päivää ei ole pitkä aika, 
joten saat tietoa haasteen lopussa kuinka voit jatkaa tästä eteenpäin ja ottaa 
raakaravinnon vaikkapa päivittäiseen arkeen mukaan vuoden ympäri.  
 
Haaste on suunniteltu niin, että siinä on vaihtoehtoisesti myös mukana 
lämpimiä kasvisruokia tasoittamaan raakaruoan puhdistavaa vaikutusta. 
Kylmiltään raakaravintoon hyppääminen on aina pieni shokki elimistölle, 
joten on hyvä että alku tapahtuu pehmeästi. Viidessä päivässä ehdit 
tunnustelemaan oloasi ja innostustasi jatkaa raakaravinnolla. 
 
Oletko valmis? Aloitetaan! 
 



Mistä haaste koostuu? 
 Käymme tässä alussa läpi raakaravinnon perusteita ja mitä kaikkea tarvitset viiden päivän aikana. 

Kaupassa saatat joutua käymään muutamankin kerran, alussa saattaa olla haasteellista löytää kaikki sopivat 
raaka- aineet. Joudut ehkä pistäytymään luontaistuotekaupassa tai Punnitse & Säästä- liikkeessä, josta löytyy 
monipuolisesti pähkinöitä ja superfoodeja.  
 
Suosittelen myös, että valitsemasi päivät tälle haasteelle olisivat mahdollisimman stressittömät ja ajoita 
 mielellään viikonloppuun, jolloin ehdit hieman jo laskeutua ruokavalioon. Voit juoda kahvia haasteen aikana, 
mutta pyri  pitämään määrä 1- 2 kuppia päivässä. Voit juoda runsaasti esim. Yrttiteetä. Vettä pitää juoda paljon, 
vähintään 
2 litraa päivässä. Raakaruoka on erittäin kuitupitoista ja vatsasi saattaa olla siitä hieman ihmeissään. Lisäksi 
raakaravinto on äärettömän puhdistavaa ja laittaa maksan ja munuaiset  
työskentelemään ahkerasti. Veden juonti on siis tärkeää myös kehon 
puhdistumiselle. 
 
Joudut käyttämään hieman tavallista enemmän aikaa myös ruoan- 
valmistukseen. Nauti raakaruoan kokkaamisesta! Se on itsessään 
jo hyvin meditatiivista ja tiedät että ruoka tulee tekemään sinulle 
Ihmeitä! 



Mitä on raakaruoka? 

Kädenlämmintä, ei kuumaa! 
 

Raakaruoka on aitoa, puhdasta ruokaa, 
enimmäkseen kasvisruokaa, jonka valmistamiseen 
käytetään selkeästi tunnistettavia raaka-aineita.  
Raakaruoan yksi tunnusmerkki on se että se 
pilaantuu suht nopeasti. Hyllykestävyyttä sillä ei 
siis ole. Ei ole lisäaineita, ei paranteita, eikä sitä 
tietenkään kuumenneta jotta se säilyisi pitempään! 
 
Perusperiaate on että raakaruokaa ei kuumenneta 
yli + 40 asteen. Sitä voidaan lämmittää hieman 
kuivurissa tai tehokkaalla tehosekoittimella, mutta 
koskaan ei kannata lähteä lämmittämään 
raakaruokaa kattilassa! Se on parhaimmillaan 
huoneenlämpöisenä tai huolellisesti jäähdytettynä. 
 
Kun ruokaa ei kuumenneta yli + 40 asteen, siinä 
säilyvät raaka-aineen kaikki luontaiset entsyymit 
joita elimistömme tarvitsee ruoansulatuksessa. 
  
	  

Ihanat elävät entsyymit! 
 
“ Entsyymit ovat aineita jotka tekevät elämän 
mahdolliseksi. Niitä tarvitaan jokaiseen 
kemialliseen reaktioon 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 Nutrition 
 





Raakaravinnon ihanuus! 
Me ihmiset olemme tottuneet tietynlaiseen ok- olotilaan. On ok, kun päätä vähän särkee ja vatsassa 
nipistää. Väsyttää ja masentaa. Se millaista ravintoa syömme, vaikuttaa ihan joka asiaan miten päivittäin 
jaksamme. Yleensä ongelmana on se että emme syö tarpeeksi tuoreravintoa, mutta syömme liikaa 
prosessoituja ruokia. Elävä raakaravinto saa sinut eloon, “kuollut”, pitkälle jalostettu elintarvike  
lannistaa. Varsinkin prosessoidut lihatuotteet. 
 
Raakaravinto sisältää valtavan määrän fytoravinteita jotka ovat elintärkeitä solujen uudistumiselle ja 
näin ollen pitävät yllä nuorekkuutta ja elinvoimaa. Raakaravinnon lisääminen vaikuttaa ihon heleyteen 
hyvin monet iho- ongelmat saavat kyytiä! 
 
kannattaa muistaa että raakaravinto on hyvin  
puhdasta ja uudistavaa, joten aluksi saattaa 
tulla detox- oireita, kuten päänsärkyä ja ihon  
kukkimista. Nämä oireet menevät kyllä ohi 
kun elimistö suorittaa puhdistumisprosessiaan 
jasolut uudistuva ja työntävät vanhaa kuonaa ulos. 
	  



Raakaravinnon upeat elementit! 



Valmistaudu haasteeseen! 
Raakaruoan valmistukseen tarvittavat raaka-aineet ovat pääasiassa kasvispohjaisia.   
Raakaruokavalio on aina gluteeniton, maidoton ja eikä valkoinen sokeri kuulu ruokavalioon. Maidon tilalla 
voidaan käyttää pähkinämaitoja ja sokerin sijasta hunajaa, agavenektaria, riisinektaria, kookosnektaria, 
kookossokeria tai intiaanisokeria.  
  
Päivään kuuluu aamupala, lounas, illallinen ja kaksi välipalaa. Voit päättää, syötkö välipalan aamupäivällä ja 
iltapäivällä, vai iltapäivällä ja illalla. Muista että raakaruokaa saa syödä paljon! Luultavasti paljon enemmän 
mitä olet tottunut 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 että siitä tulee jatkumo eikä vain kokeilu johonkin epämääräiseen diettiin joka heivataan 
tunkiolle heti kun se päättyy. 
  
Jos olet pitkään tuntenut itsesi yliväsyneeksi, haluttomaksi ja olotilasi on kaikkea muuta kuin hehkeä, nyt 
laitamme sinusta liikkeelle nämä olotilat ja nimenomaan näytämme niille ovea! Kun ruokavalioon lisätään 
hurjasti elementtejä jotka laittavat kuona-aineita liikkumaan ulos kehosta ja lisätään tilalle uusia 
rakennusaineita sekä puhdistavia superruoka-aineita, olosi tulee muuttumaan radikaalisti. 
 





Tarvitset… 

Raakaruoan valmistuksessa ehkä tärkein työväline on tehosekoitin, eli blenderi. Jos sinulla ei 
ole blenderiä, smoothiet ja keitot voi valmistaa myös sauvasekoittimella. Monitoimikoneella 
valmistat raakakakkupohjia ja jauhat pähkinöitä. Jos koneeseen kuuluu pirtelökannu, sillä voi 
mainiosti pyöräyttää myös smoothiet! 



Mitä raaka- aineita kuuluu 
raakaravintoon? 

PÄHKINÄT JA SIEMENET. Mantelit, saksanpähkinät, pecaaninpähkinät, hasselpähkinät, cashew-
pähkinät, auringonkukansiemenet, kurpitsansiemenet, chiansiemenet, pellavansiemenet. 
  
HEDELMÄT JA MARJAT. Appelsiinit, omenat, ananas, kiiwit, melonit, banaanit, sitruunat, limet, 
greipit, avokadot, persikat, nektariinit, luumut, päärynät, aprikoosit, granaattiomenat, viinirypäleet 
( ehdottomasti luomuna! ) , mustikat, mansikat, viinimarjat, tyrnimarjat, vadelmat ( aina kotimaisena! ), 
puolukat, karpalot, lakat, karviaiset. Tuoreet taatelit ( hevi-osastolta ). 
  
 VIHANNEKSET JA JUUREKSET. Pinaatti, kaikki salaattilaadut, lehtikaali, kukkakaali, keräkaali, 
punakaali, parsakaali, ruusukaali, tomaatit, kurkut, paprikat, kesäkurpitsa, persilja, korianteri, tilli, 
minttu, basilika, ym. muut tuoreet yrtit.Villivihannekset. Idut ja versot. Porkkanat, palsternakka, bataatti, 
sienet. 
 
 LISÄKSI ON HYVÄ OLLA AINA KAAPISSA. Hapankaalia ( esim. Rasilaisen hapankaali ), ruususuolaa, 
mausteita, kuivattuja yrttejä, luomu-soijakastiketta tai tamarisoijakastiketta, luomu-omenaviinietikkaa, 
balsamicoa, hunajaa / agavesiirappia / kookospalmusokeria/ steviaa, kookosöljyä, oliiviöljyä, dijon-
sinappia, aurinkokuivattuja tomaatteja, raakakaakaojauhetta, bourbon-vaniljajauhetta. Kuivahedelmiä, 
kuten taateleita, aprikooseja, rusinoita, luumuja, viikunoita. 
Ravintohiivahiutaleita ( nutritional yeast ), Superfoodeja kuten, Maca-jauhe, Lucuma-jauhe, Tocotrienols-
riisinlesejauhe. Kaakaovoita, kaakaomassaa, Mulperin- marjoja, Goji-marjoja. 
 
 



LEVÄT. Spirulina ja Chlorella ovat erittäin ravintopitoisia makean veden leviä. Myös Kelp, Wakame, Nori ja 
Arame ovat paljolti käytettyjä merileviä raakaravinnossa. 
 
SIENET. Kaikki syötävät sienet joita ei tarvitse ryöpätä ennen käyttöä. Sienet ovat loistavaa proteiinia ja 
antavat "lihaisuuden" tunnetta ruokiin jos sellaista kaipaa. 
 
SUPERFOODIT, eli erittäin ravintotiheä ruoka. Superfodeihin lukeutuu paljon erilaisia luonnon antimia 
alkaen kotoisista marjoista erilaisiin leviin ja viherjauheisiin. Varmasti tunnetuimpia superfoodeja on maca-
jauhe, spirulina, pakurikääpä ja goji-marjat. 
 
HAPATETUT TUOTTEET, kuten hapankaali ja muut erilaiset kasvikunnan hapatteet. 
 
KUIVATETUT RUOAT, kuten erilaiset keksit, näkkärit, lehtikaalisipsit jne. sekä kuivatusta käytetään ruoan 
lämmittämiseen. Eri resepteissä myös suositaan nestepitoisimpien raaka-aineiden kuivatusta. 
 
ELÄINKUNNAN TUOTTEET. Jos ei halua luopua eläinkunnan tuotteista, voi valita raakaruokavalioon 
sopivia eläinperäisiä ruokia kuten graavilohta, kylmäsavulohta, pastöroimattatomia juustoja ja maitoa, sekä 
raakalihaa kuten riimihärkää tai tartarpihviä. 
  
  
Yhdistelemällä monipuolisesti raaka-aineita eri ryhmistä, takaat kaikkien välttämättömien 
ravintoaineiden turvaamisen! 



Tärkeää! 
HUOMIOITAVAA PÄHKINÖISTÄ JA SIEMENISTÄ! 
Tiesitkö että kaikki pähkinät ja siemenet kannattaa liottaa ennen käyttöä? Liotus poistaa niistä fytiinihappoja 
jotka saattavat estää tärkeiden mineraalien imeytymistä kuten kalsiumin, raudan ja sinkin imeytymistä.  
Lisäksi pähkinöissä on piilossa entsyyminestäjiä jotka tekevät niistä huonosti sulavia, joten liottaminen poistaa 
entsyyminestäjät joilloin suoliston on helpompi käsitellä pähkinöitä ja siemeniä  
Kuinka liotat? 
Nyrkkisääntö pähkinöiden ja siemenien liotuksessa on, että niitä liotetaan vähintään 8 tuntia. Cashew-pähkinät 
ovat huokoisempia ja pehmeämpiä, joten niille riittää muutama tunti. Muista huuhdella pähkinät ensin jotta 
niistä irtoaa pölyä ja epäpuhtuksia ja laita likoamaan vasta sitten runsaaseen veteen. Heitä liotusvesi aina pois tai 
anna kukille! Samalla tavalla voit liottaa myös kuivahedelmiä. Kuivahedelmien liotusveden voit hyödyntää 
ruoanlaitossa. 
  
Kun olet liottanut pähkinät, siemenet tai kuivahedelmät, on tärkeää että säilytät ne jääkaapissa jos et käytä niitä 
heti. Pähkinät säilyvät pitempään jääkaapissa jos säilytät ne vedessä jonka vaihdat päivittäin. Joka tapauksessa 
liotetut, kosteat pähkinät ovat erittäin herkästi homehtuvia, joten käytä ne parin päivän sisällä. 
  
Voit myös uudelleenkuivattaa pähkinät ja siemenet liotuksen jälkeen jolloin ne ovat jatkuvasti käyttövalmiina! 
Itse kuivatan pähkinöitä n. 8 tuntia kuivurissa. Uudelleen kuivatut pähkinät ovat ihanan keveitä ja niitä voi 
napostella huoletta! Erityisesti kuivatut mantelit ovat herkullisia. 
	  



Raakaravinto saa sinut hehkumaan! 



Haasteen ateriat 

Kokeile rohkeasti erilaisia ruokia! 
Saat nyt erilaisia ateriaehdotelmia. Reseptit ovat 
listattu erikseen. Tutki reseptejä ja hyödynnä 
kaapista löytyviä aineksia. Kannustan sinua 
jatkamaan raakaravinnon polulla viiden päivän 
jälkeenkin! 
Haasteen lopussa esittelen sinulle myös omat 
lempi-ravintolisäni.  
 
Tässä haasteessa ei käydä läpi erikseen 
mehustamista, mutta jos sinulla on mehustin ja 
pidät mehuista enemmän kuin smootheista, voit 
mainiosti lisätä ruokalistalle omat suosikkimehusi. 

	  



Aloita päiväsi tästä! 

Aamiaisen merkitys on meille jokaiselle vähän 
eri asia. Toiset tykkäävät paastota aamupäivän ja 
laittavat suuhunsa ensimmäisen kerran ruokaa 
vasta lounaalla. Toiset taas tykkäävät syödä 
runsaita aamiaisia ja kokevat että verensokeri 
pysyy tasaisena paremmin pitkin päivää aamulla 
syödyn ruoan ansiosta. Itse rakastan aamiaisia ja  
olisi katastrofi aineenvaihdunnalle jos jättäisin 
aamiaisen väliin. 
 
Nyt haasteen aikana on tärkeintä opetella 
tankkaamaan nestettä heti aamusta. 
Raakaravinnon aamiaiset ovat itsessään hyvin 
nestepitoisia ja kehosi saa kaipaamaansa 
“kastelua”. Voit nyt ajatella että kehosi on kuin 
kukka kämmenellä. Se tarvitsee ravintoa, 
nestettä ja huolenpitoa! 



Välipalalla on väliä! 

Kuvassa näkyvät välipalat ovat todellisia 
herkkuja, mutta silti täynnä ravintoa!  
Suosittelen että kokeilet haasteen aikana 
raakakakun leipomista. Voit leipomisen 
jälkeen palastella kakun useampaan osaan ja 
pakastaa annospaloina. Näin sinulla on aina 
kahvin kanssa terveellinen herkku 
odottamassa pakastimessa!  
 
Vaikka herkut kuuluvat myös 
raakaravintoon, niin suosittelen että syöt 
välilpaloilla myös runsaasti tuoreita 
hedelmiä ja marjoja, tai pyöräytät 
viherpirtelön. 



Raakaillen päivän pääateriat! 

Voit nauttia päivän kaikki ateriat raakaravinnon 
muodossa, tai syödä esim. Illalla lämpimän  
kasvisaterian. Kun aloitetaan lisäämään raakaravintoa 
ruokavalioon, alussa saattaa tulla nälän tunne ja fiilis 
että ei ole saanut tarpeeksi ruokaa. Voi tulla viluntunteita 
“onttoa” oloa. Onkin tärkeää syödä TARPEEKSI. 
 
Raakaruokailun kokeilut kaatuvat yleensä aina 
NÄLKÄÄN. Luota itseesi ja tuntemuksiisi. Unohda  
kaloriajattelu. Raakaruoka on hyvin nestepitoista kun vain 
Muistat nauttia runsaasti hedelmiä, kasviksia ja marjoja. 



Vaihtoehtoja raaka- aterioille 

Koska raakailu ei ole tiukkapipoista, pidän oman 
kehon kuuntelua ehdottoman tärkeänä kun aletaan 
Lisäilemään uusia elementtejä ruokavalioon. 
 
On hyvä myös tietää, että lämmin kasvisruoka on yksi 
askel hyvinvoinnin lisäämiseen. Se on ekologista ja 
tervehdyttävää. Itselleni on eettistä syistä myös 
tärkeää syödä kasvisruokaa.  
 
Talvella moni raakailija lisää huoletta lämpimien  
kasvisruokien määrää. Meillä Suomessa on totuttu 
syömään vuodenaikojen mukaan, kun taas asuessani 
Brasiliassa, sai tuoreita hedelmiä popsia vuoden ympäri 
puista. Talvella Suomessa ei ole myöskään järkevää  
ostaa isoja määriä tuontihedelmiä ja vihanneksia.  
Suositaan siis kotimaisia marjoja ja juureksia! 
 



Reseptiikka 



Aamiaiset ( 1 hlölle ellei toisin mainita ) 
RAAKAPUURO ELI TUOREPUURO 
  
1 rkl Chia tai pellavansiemeniä 
1 dl tattari- tai kaurahiutaleita 
½ dl kuivattuja aprikooseja, taateleita tai luumuja 
1 dl marjoja ja/tai yksi banaani 
1 rkl hunajaa, ripaus kanelia 
  
Laita illalla likoamaan jääkaappiin samaan astiaan 
( n. 2,5 dl vettä ) siemenet, hiutaleet ja 
kuivahedelmät. Soseuta aamulla puuroksi marjojen 
ja banaanin, kanelin ja hunajan kanssa. Tämä 
puuro pitää verensokerin tasaisena pitkään. 

MUUT AAMIAISRUOAT 
Voit myös valmistaa muitakin aamiaisia kuin 
smootheja ja tuorepuuroja. Esimerkiksi 
pannukakkuja, granolaa, leipää ja ainahan voit 
syödä aamiaiseksi palan raakakakkua! Smoothiet ja 
raakapuurot ovat nopeita valmistaa, mutta 
esimerkiksi raakapannukakkuihin tarvitsee varata 
jo hieman enemmän aikaa, välineistöä ja 
kärsivällisyyttä. 
  
Aina voit syödä aamiaiseksi myös ison kulhon 
hedelmiä, marjoja ja vaikkapa kourallisen 
pähkinöitä. Ruoansulatus rakastaa hedelmiä 
aamulla tyhjään vatsaan ja sillä tavalla nautittuna ne 
eivät myöskään aiheuta kuplimisreaktiota niinkuin 
raskaan aterian päälle 
	  



VOIMAMIESPIRTELÖ 
Eli 
PROTEIINIPITOINEN AAMUPIRTELÖ JOKA 
PITÄÄ NÄLKÄÄ 
 
Puntti tammenlehtisalaattia tai muuta 
tummanvihreää salaattia, lehtikaalia tai pinaattia 
Kourallinen manteleita tai cashewpähkinöitä 
1-2 banaania 
1-2 dl mustikoita 
1 rkl chian tai pellavansiemeniä liotettuna 
 30 g Kasvisproteiinijauhetta esim. JUICE PLUS+ 
Complete- kasviproteiini. (
http://www.satumalinen.fi/juice-plus/ ) 
Vettä tai soija/manteli/kookos/pähkinämaitoa 
  
 

  

	  

Voit	  käy)ää	  pirtelöihin	  halutessasi	  “	  
boostereita	  “,	  eli	  superfoodeja.	  Tälläisiä	  ovat	  
mm.	  vehnänorasjauhe,	  maca-‐	  jauhe	  ja	  
spirulina.	  Maca	  on	  etelä-‐	  amerikkalainen	  
juurikasvi,	  joka	  antoi	  sotureille	  voimaa	  ja	  
kestävyy)ä.	  Se	  on	  adaptogeeninen,	  eli	  
sopeutuu	  vaaCviin	  olosuhteisiin.	  Tämän	  vuoksi	  
se	  on	  hyvä	  ravintolisä	  kun	  on	  stressaava	  
elämänvaihe	  meneillään.	  Se	  myös	  rauhoi)aa	  
mieltä	  ja	  tasaa	  hormonitasapainoa.	  
Suosi)elen!	  



CHIA-HYYTELÖ 
  
Chia- siemenet ovat pieniä mustia siemeniä ja ne ovat 
varsinaisia vatsaa helliviä terveyspommeja! Ne sisältävät 
Omega 3- rasvahappoja, proteiinia, kivennäisaineita ja kuitua. 
Siementen käyttö on monipuolista, voit käyttää niitä 
pellavansiementen tapaa. Ne saostavat raakaruokia, ovat 
mainio osa raakaleivontaa ja rikastavat pirtelöt. 
  
Chian siemenet kannattaa kuitenkin aina liottaa, sillä ne 
turpoavat moninkertaisesti vatsassa! Voit valmistaa kätevää 
Chia-hyytelöä, jota voit pitää aina varalla jääkaapissa kun 
tarvitset chian siemeniä ruokiisi. 
  
Valmista hyytelöä laittamalla lasipurkkiin muutama 
ruokalusikka siemeniä ja noin 1,5 dl vettä. Ravista purkkia 
jotta kaikki siemenet sekoittuvat veteen. 
Säilytä hyytelöä jääkaapissa, jossa se säilyy noin viikon. Lisää 
hyytelöä esimerkiksi ruokalusikallinen pirtelön sekaan. 
  





GRANOLA 
 1,5 dl kauraryynejä liotettuna yön yli. 
1,5 dl tattarin jyviä, huuhdeltuna hyvin ja liotettuna 
yön yli. 
1, 5 dl manteleita liotettuna yön yli. 
1,5 dl kurpitsan siemeniä liotettuna 2 tuntia. 
1,5 dl auringonkukan siemeniä liotettuna 2 tuntia. 
1, 5 dl saksanpähkinöitä liotettuna vähintään 4 
tuntia. 
2 dl kuivattuja taateleita liotettuna 1 tunti. 
2 dl luomu rusinoita liotettuna 1 tunti. 
2 omenaa pilkottuna isohkoiksi palasiksi. 
1, 5 dl tuoreita mustikoita tai puolukoita. 
1 tl kanelia 
1 rkl sitruunanmehua 
1/2 dl hunajaa 
ripaus suolaa. 
  

Kun olet liottanut mainitut ainesosat ja valuttanut 
huolellisesti veden pois, laita monitoimikoneeseen 
ryynit, jyvät, pähkinät ja siemenet ja hienonna ne 
karkeaksi rouheeksi. Poista seos monitoimikoneen 
kulhosta ja laita toiseen kulhoon. Laita nyt omenat, 
taatelit, kaneli, sitruunanmehu, hunaja ja suola 
monitoimikoneen kulhoon ja sekoita tasaiseksi 
massaksi. Sekoita nyt keskenään seokset ja lisää 
joukkoon kokonaiset rusinat ja marjat. 
  
 

 



KOOKOSJUGURTTI 
 
Ihanaa, samettista kookosjugurttia voit tehdä itse! 
 
Osta kookosmaitoa tölkissä, mieluiten luomua. Ei 
siis juotavaa kookosmaitoa jota myydään litran 
pahvitölkeissä, vaan säilykekookosmaitoa.  
 
Pese ja kuumenna lasipurkki hyvin. Kaada 
kookosmaito purkkiin ja sekoita joukkoon 2 
maitohappokapselin sisältö. Ravistele hyvin. Laita 
kansi kiinni ja jätä huoneenlämpöön kahdeksi 
vuorokaudeksi. Tapahtuu luonnollinen 
hapattuminen. Aseta tämän jälkeen tölkki 
Jääkaappiin. Jugurtti jatkaa hapattumistaan 
jääkaapissakin. 
 
Kookosjugurtti on valmiina nautittavaksi vaikkapa 
granolan kera! 



KIKHERNE-MUNAKAS 
  
50 g kikherne-jauhoa 
1 dl mantelimaitoa 
1 rkl ravintohiivahiutaleita 
suolaa, pippuria, paprikajauhetta 
paistamiseen kookosöljyä 
  
Täyte: 
5 kirsikkatomaattia 
½ avokado 
kourallinen rucolaa 
1 tl oliiviöljyä 
½ tl luomuomenaviinietikkaa 
vähän suolaa ja mustapippuria 
  
Sekoita keskenään kikihernejauhot, mantelimaito, 
ravintohiivahiutaleet, suola, pippuri ja 
paprikajauhe. Anna turvota hetki. Paista pannulla 
kookosöljyssä seoksesta munakas / lettu. Noin 1/2 
minuuttia per puoli. 
Täytä munakas ja nauti aamiaiseksi tai illalliseksi. 
  
	  	  
	  



Välipalat ja herkut 
MOZARTIN KUULAT 
  
2 dl suolattomia pistaasipähkinöitä 
2 rkl hunajaa 
ripaus spirulinajauhetta 
3 taatelia 
1 tl vaniljaa 
ripaus suolaa 
1 rkl rommia/ amarettoa/ gallianoa 
  
Kuorruttamiseen raakakaakaomassaa tai 1 dl 
kaakaovoita ja 2rkl kaakaojauhetta + hunajaa 
makeutukseen. Voit myös käyttää laadukasta tummaa 
suklaata. Valmista massa tehosekoittimessa ja 
pyörittele siitä pieniä palloja jotka kastat suklaaseen. 
Jähmetä pakkasessa ja herkuttele! 
  
 



MUSTIKKAPIIRAKKA TAI  
MUSTIKKAKUPPIKAKUT 
 Murotaikinapohja: 
2,5 dl mantelijauhoa 
1 dl kookosjauhoa 
½ dl hunajaa 
1 rkl pähkinäöljyä esim. Macadamianpähkinäöljy tai 
kookosöljyä. 
1 tl Bourbon vaniljajauhetta 
ripaus suolaa 
 Sekoita käsin kaikki pohjan ainekset yhteen 
kulhossa. Painele tiiviisti piirakkavuokaan. 
  
 Mustikkakreemi: 
4 dl cashewpähkinöitä liotettuna 
2 dl mustikoita 
1 dl vettä 
1 dl sulatettua kaakaovoita 
2 rkl lucumajauhetta 
2 rkl hunajaa tai vaahterasiirappia 
  

Sekoita täytteen ainekset tehosekoittimella sileäksi 
kreemiksi. Levitä kreemi pohjan päälle tai jos teet 
kuppikakkuja, jäähdytä täytettä ensin pakastimessa 
niin että se jähmettyy kunnolla ja pursota sitten 
muffinssivuokiin pohjataikinan päälle. 





Muutama sana raakasuklaasta 
Mitä on raakasuklaa? 
Raakasuklaa valmistetaan vain puhtaista, 
alkuperäisistä ja prosessoimattomista raaka-
aineista. Raakasuklaata ei kuumenneta missään 
vaiheessa valmistusta. Näin suklaaseen jää vain 
arvokkaita ainesosia, kuten entsyymejä, vitamiineja 
ja ravinnollisesti arvokkaita yhdisteitä, jotka 
yleensä tuhoutuvat korkeiden lämpötilojen ja 
prosessoinnin yhteydessä.  Raaka kaakao on yksi 
mailman ravinnerikkaimmista ruoka-aineista. Se 
sisältää yli 1200 aktiivista ainesosaa ja huikeat 10% 
kaakaon painosta on antioksidantteja. 
Raakakaakaon 
antoksidantit ehkäisevät erityisesti huonon LDL- 
kolesterolin hapettumista. Tämä suojelee 
kehoamme mm. erilaisilta sydänsairauksilta. 
Kaakaossa on antioksidantteja enemmän kuin 
mustikassa, goji- marjassa, punaviinissä ja 
kranaattiomenassa yhteensä! 
	  
 

Raakakaakao on erityisesti magnesiumin, 
raudan, mangaanin, kromi, rikin, kuparin 
ja sinkin lähde. Tämän jumalten ruoan 
ainutlaatuiset ominaisuudet linkittyvät  
kuitenkin kaikista selkeimmin aivojemme 
toimintaan ja hyvän olon tuntemuksiin. 



Raakasuklaan valmistaminen 
pähkinänkuoressa:  
1.  Aseta syvä kulho lämpimään vesihauteeseen  
2.  Lisää kulhoon rasvat ( kylmäpuristettu 

kookosöljy  
        ja /tai raastettu kaakaovoi ja  anna niiden 

 sulaa nestemäiseksi. 
3.  Lisää kulhoon jauheet ja kiinteämmät 

 aineet ja sekoita niistä juokseva massa.  
4.  Kaada suklaamassa lautaselle, 

 jääpalamuotteihin  
 tai erillisiin suklaamuotteihin.  
 Anna suklaan jähmetyä  pakkasessa. 20-30 min.   
  
 Herkuttele! 

Perus raakasuklaa  
 
1 dl kaakaovoita  
1 dl kookosöljyä  
1 dl kaakaojauhetta  
5 rkl hunajaa tai agavesiirappia  
1 dl kaakaopapuja tai rouhetta  
ripaus laatusuolaa  
 
 
Lisäile maun mukaan: 
1 rkl maca-jauhetta kourallinen goji-marjoja aitoa 
vaniljaa jauheena, rusinoita  
pilkottuja taateleita ym. Kuivahedelmiä, 
pähkinöitä.  
 



NICE CREAM, eli raakajäde 
  
3 pakastettua,pilkottua banaania 
1 dl kookoskermaa 
1 dl jäisiä mansikoita/ mustikoita/ vadelmia / 
mangokuutioita 
 
Tarvitset tehokkaan blenderin! Tehosekoita 
ainekset jäätelöksi. 
Voit myös tehdä nice creamin jäätelökoneella. 
Tällöin ainekset tehosekoitetaan massaksi ennen 
jäädyttämistä.  
 
Nice cream sulaa nopeasti, joten nauti heti! J 

	  



Raakaruokia 
RAW TACOS 
1-2 hlölle  
1 keräsalaattitairomainesalaattia 
1 rasiakirsikkatomaatteja 
1 raakamaissintähkä (ei välttämätön)  
2 kevätsipulinvartta  
 
Marinoidut herkkusienet: 
1/2- 1 rasia tuoreita herkkusieniä 
1/2 dl kylmäpuristettua oliiviöljyä 
1 limen mehu 
1 rkl luomu omenaviinietikkaa 
1/2 tl suolaa 
1 tl luomusoijakastiketta 
1 tl provencalen yrttimaustetta 
Leikkaa herkkusienet ohuiksi viipaleiksi. Vispaa 
marinadin ainekset sekaisin ja sekoita 
herkkusieniin. Anna marinoitua n. 1/2 tuntia. 
 
	  
	  

Tee sillä aikaa juustokastike. 
 
Juustokastike: 
2 dl macadamian pähkinöitä tai cashewpähkinöitä,  
tai puolet ja puolet.  
1/4 keltasipuli  
1 rkl ravintohiivahiutaleita 
1 tl luomu omenaviinietikkaa • 1/2 suolaa 
1 sitruunan mehu 
1 dl vettä  
Hienonna ainekset tehosekoittimessa tasaiseksi 
juustokastikkeeksi. 
Kokoa tacot niin että revit salaatista lehtiä ja 
asettelet niiden päälle puolitettuja 
kirsikkatomaatteja, pilkottua kevätsipulia ja 
maissintähkästä irroitettuja maissinsiemeniä, 
marinoituja herkkusieniä ja juustokastiketta.  
 
	  



Tarjoa Raw tacojen lisänä myös Guacamolea.  
 
Guacamole: 
 2 avokadoa 
 2 valkosipulinkynttä 
 1 limen mehu 
 1 pieni punasipuli 
 ruususuolaa 
 mustapippuria 
 tabascoa muutama tippa 
 
Hienonna ainekset sauvasekoittimella ihanaksi 
avokadotahnaksi!  



THAI- SALAATTI 
1- 2 hlö ( yhdelle täyttävä lounas )  
 
Salaattiin:  
1 isokurkku  
¼ keräkaalia  
1 punainenpaprika  
2 porkkanaa  
1 dl mung-papujenituja  
1 dl herneitä (voit käyttää myös  
Pakasteherneitä )  
½ rasiaa tuoreita herkkusieniä  
Pari vartta kevätsipulia  
 
	  

Kastike:  
4 aurinkokuivattua tomaattia  
6 tuoretta taatelia tai liotettuja  
1 cm pätkä tuoretta inkivääriä  
1 valkosipulin kynsi  
1 varsi kevätsipulia  
1 ruokalusikka luomusoijakastiketta  
2 rkl seesamin siemeniä 
1/2 tl chili hiutaleita  
1/2 tl kuminan siemeniä  
1/2 paprikajauhetta  
n. 1 dl vettä 
 



Jos sinulla on spiraalikeikkuri, voit ajaa kurkun ja 
porkkanat sillä spiraaleiksi, muutoin leikkaa ne 
pitkittäin ohuiksi suikaleiksi. Suikaloi myös kaali, 
paprika ja kevätsipuli. Leikkaa herkkusienet 
ohuiksi viipaleiksi. Sekoita salaatti ainekset 
keskenään.  
 
Valmista kastike sekoittamalla ainekset 
tehosekoittimessa samettiseksi kastikkeeksi. 
Kaada kastike salaatin joukkoon ja jätä 
marinoitumaan n. 1/2 tunniksi. Ripottele päälle 
vielä seesaminsiemeniä ja mung-pavun ituja.  
	  





SATUN RAAKALASAGNE/ PASTA 
BOLOGNESE  
Annos n. 2 hlö 
 
 2 keskikokoista kurpitsaa  
 hieman suolaa ja sitruunamehua  
 
Juustokastike: 
 2 dl cashew pähkinöitä  
( voit halutessa liottaa  4 tuntia, ei välttämätön )  
 ½ dl vettä  
 2 rkl sitruunamehua 
 1 rkl hapankaalia 
 suolaa 
 1 rkl oluthiivahiutaleita ( ei välttämätön )  
 

Marinara kastike: 
 2 isoa tomaattia 
 4 aurinkokuivattua tomaattia purkista tai jos haluat  
käyttää kuivattuja tomaatteja, niin liota niitä  
ensin hetken aikaa että pehmenevät. 
 1 valkosipulin kynsi 
 2 taatelia kivet poistettuina 
 suolaa, soijakastiketta, mustapippuria 
 tuoreita yrttejä ( basilika, oregano, korianteri )  
 
Pesto: 
 2- 3 rkl pinjansiemeniä 
 tuoretta korianteria , basilikaa • 1 dl oliivi- tai 
rypsiöljyä  
 
 



Aloita niin, että leikkaat kurpitsat pitkittäin 
suikaleiksi joko kuorimaveitsellä tai juustohöylällä 
jos teet lasagnen. Laita siivut siivilään ja ripottele 
joukkoon suolaa n. ½ tl. Puristele kurpitsasiivuja 
varovasti ja jätä ne ”itkettymään” vähintään 
puoleksi tunniksi. Kun siivuista on irronnut 
nestettä, voit talouspaperilla vielä puristella niitä 
varovasti. Sekoita joukkoon lopuksi 
sitruunamehua.  
Valmista juustokastike sekoittamalla kaikki 
ainekset massaksi joko tehosekoittimella tai 
monitoimikoneella. Monitoimikoneella 
sekoittaessa kastike saattaa jäädä reunoille ja 
hieman rakeiseksi. Kaavi massaa nuolijalla ja 
sekoita aina uudelleen kunnes saat halutun 
lopputuloksen. Lisää tarvittaessa myös vettä. 
Massa saa olla kermaisen paksua.  
 

Marinara kastike onnistuu parhaiten 
sauvasekoittimella tai tehosekoittimella. Poista 
tomaateista siemenet ja vetinen sisus. Soseuta 
kaikki ainekset ja maistele välillä lisäten 
tarvittaessa suolaa tai soijaa.  
 
Pesto kannattaa tehdä sauvasekoittimella. Mittaa 
kaikki ainekset korkeaan astiaan ja surauta 
pestoksi. Voit tarjota pastan kaikki kastikkeet 
erikseen kesäkurpitsasuikaleiden kanssa ja 
rakentaa niistä kauniit annokset lautaselle 
valmiiksi.  
Voit myös valmistaa lasagnen. Ota pienehkö max. 2 
litran  vetoinen suorakaiteen muotoinen vuoka. 
Laita pohjalle ensin juustohöylällä siivutettuja 
kesäkurpitsan siivuja.  
Laita heti seuraavaksi juustokastiketta, se levittyy 
paremmin suoraan kurpitsan päälle. Seuraavaksi 
pestoa ja viimeiseksi tomaattikastiketta. Sitten taas 
kesäkurpitsaa. Jatka näin niin pitkään kuin 
aineksia riittää. Anna lasagnen vetäytyä hetki 
jääkaapissa kelmulla peitettynä. Lasagne on ihanan 
täyteläinen hemmotteluruoka punaviini lasillisen 
kera! Se vetistyy hieman säilytettäessä, mutta on 
seuraavana päivänä edelleen mainiota ruokaa 
vaikka helpoksi lounaaksi töihin.  





CEASAR SALAATTI  
3-4 hlölle  
 
Salaattiin: 
Käytä jokaista ruokailijaa kohden 1 iso Romaine 
salaatti. Poista isoimmat lehdet ympäriltä ja käyt ne 
vaikka smoothien valmistuksessa. Pese 
salaatinlehdet ja kuivaa ne keittöpyyhkeellä, Revi 
salaattia varten lehdet isohkoiksi palasiksi.  
 
Kastike: 
 2 valkosipulinkynttä 
 1,5dl kylmäpuristettua oliiviöljyä 
 2tl luomutamarisoijakastiketta 
 2tl kapriksia 
 1 sitruunanmehu 
 1tl dijonsinappia 
  ruususuolaa ja rouhittua mustapippuria.  
 
 

"Parmesan juusto ” 
 2,5 dl kuivia cashew pähkinöitä 
 1 valkosipulin kynsi 
 1/2 tl ruususuolaa 
 1 rkl ravintohiivahiutaleita 
 ( ei välttämätön ) Laita ainekset tehosekoittimen 
kulhoon ja sysäyksittäin aja seos rouheiseksi 
"juustoksi". Sekoita salaatinlehtien sekaan kastike 
ja annostele lautasille. Ripottele päälle cashew-
parmesania ja kapriksia 



KEVÄTRULLAT  
 
Kevätrullat ovat yksi suosikkini raakaruoista. 
Vaikka niihin käytetään riisipaperiarkkeja, saat 
kuitenkin kääräistyä niiden sisään upean 
kokoelman monipuolisesti kasviksia!  
 
Ohje yhdelle. 
4-5 suurta riisipaperiarkkia  
4-5 norileväarkkia  
 
 

Täyte: 
 neljä tuoretta herkkusientä 
 1 kevätsipulin varsi 
 1/2 paprika 
 1 porkkana 
 1/2 cm pätkä tuoretta inkivääriä 
 pieni pätkä kesäkurpitsaa 
 pieni pätkä tuoretta chiliä 
 
Suikaloi ainekset mahdollisimman ohuiksi 
suikaleiksi.  
 
Sekoita joukkoon: 
 1 dl pilkottua korianteria 
 1 murskattu valkosipulin kynsi  
 1 rkl luomusoijakastiketta 
 1 rkl limen mehua  



Kastike:  
2 rkl maapähkinävoita  
1 rkl luomusoijakastiketta  
1 tl hunajaa tai agavenektaria  
2 rkl limen mehua  
1 tl luomu omenaviinietikkaa  
2 rkl seesamöljyä 
 
Sekoita ainekset yhteen sauvasekoittimella. 
Kasta riisipaperiarkki kuumaan veteen hetkeksi 
pehmeämään ja aseta se sileäksi leikkuulaudalle. 
Huom. riisipaperiarkit repeilevät helposti, voit 
tarvittaessa laittaa kaksi arkkia päällekkäin. Aseta 
arkin päälle noriarkki. Lusikoi täytettä arkille n. 1-2 
rkl ja rullaa tiiviiksi paketiksi. Valmista näin kaikki 
rullat. Halutessasi voit ottaa rulliin värin 
paistinpannulla kookosöljyssä nopeasti. Näin saat 
rulliin rapean pinnan. Huomaa kuitenkin että rullat 
saattavat revetä helposti kuumennettaessa. 
Dippaa rullia kastikkeeseen ja nautiskele!  
 



Lämpimät kasvisruoat 



PINAATTIPIHVIT  MANGOSALSAN KERA  
 
 100 g tuoretta pinaattia 
 25 g vegaanista juustoa tai vuohenmaitojuustoa  
 1 muna tai 1 rkl chia-hyytelöä 
 15 g maissijauhoa, ei tärkkelystä. 
 1 valkosipulin kynsi murskattuna 
 2 rkl kookosöljyä paistamiseen 
 muskottipähkinää ,suolaa ja pippuria. 
  
Mangosalsa: 
½ iso, kuutioitu mango 
½ punainen paprika kuutioituna  
2 rkl hienonnettua korianteria 
2 rkl sitruunan mehua 
1 rkl oliiviöljyä 
 suolaa, mustapippuria  
Paista pinaattia hetki pannulla niin että se pehmenee. 
Puristele kuivaksi. Pilko pinaatti leikkuulaudalla 
hienoksi. Laita kulhoon pinaatti, raastettu juusto, 
muna / chia-hyytelö, maissijauho, hienonnettu 
valkosipuli ja mausteet. Sekoita taikinaksi.  
Paista pannulla pihvejä kookosöljyssä miedolla 
lämmöllä, n. muutaman minuutin ajan. 
Sekoita mangosalsan ainekset kulhossa ja tarjoile 
pinaattipihvien kera.  
 



VÄLIMEREN KVINOA-SALAATTI  
4 hengelle  
 
7,5 dl keitettyä kvinoaa 
(keitä pakkauksen ohjeen mukaan )  
½ dl oliiviöljyä  
3 rkl kapriksia  
puolikkaan sitruunanmehu  
puolikkaan sitruunankuori  (muista  
luomusitruuna)  
3 rkl pinjansiemeniä  
1 valkosipulinkynsi  
Pieni pätkä purjoa hienonnettuna,  
tuoretta minttua, korianteria, basilikaa, suolaa, 
pippuria. 
 
Kokoa salaatti ja nauti hyvän leivän kera!  

Salaatin kera sopii mainiosti mausteinen 
Muhammara-dippi.  
 
MUHAMMARA- DIPPI  
3 punaista paprikaa 
2,5 dl saksanpähkinöitä 
1 valkosipulin kynsi 
2 rkl oluthiivahiutaleita 
1 tl suolaa 
1 rkl sitruunamehua 
1 tl hunajaa 
cayennepippuria, kuminaa halutessa 
 
Laita ainekset tehosekoittimeen tai 
monitoimikoneeseen ja pyöräytä pehmeäksi 
dipiksi.  
 



KERMAINEN MUSTAPAPUSPAGETTI  
Yksi annos  
 
 40 g mustapapuspagettia 
 5 kirsikkatomaattia 
 ½ avokadoa 
 1 valkosipulinkynsi  
 30 g vegaanijuustoa tai vuohenmaitojuustoa  
 2 rkl sitruunanmehua 
 1 dl kaurakermaa tai kookoskermaa 
 2 rkl sitruunanmehua  
 suolaa ja mustapippuria 
 rucolaa kourallinen 
 oliiviöljyä paistamiseen   
 
Keitä spagetti runsaassa suolalla maustetussa 
vedessä noin 5 minuuttia. Kuumenna 
paistinpannulla hieman oliiviöljyä ja paista siinä 
murskattu valkosipulin kynsi kevyesti. Lisää 
tomaatit, kuutioitu avokado, sitruunan mehu, 
kaurakerma ja mausta suolalla ja pippurilla. Älä 
kuumenna liikaa. Lisää joukkoon valutettu spagetti 
ja raastettu juusto. Tarjoile rucolan kera.  



HAMPURILAINEN 
1 gluteeniton sämpylä 
2 siivua vegaanista juustoa tai vuohenmaitojuustoa 
½ avokado 
Aurinkokuivattua tomaattia 
Paprikaa 
Versoja tai ituja 
Sipulirenkaita 
Mustapippuria 
Vegaanista majoneesia 
Ketsuppia 
 
Paahda sämpylä kevyesti pannulla tai 
leivänpaahtimella. Voitele sämpylän puolikas 
majoneesilla ja asettele kerroksittain täytteitä. 
Pursota täytteiden päälle ketsuppia ja ripottele 
mustapippuria. 



Minun matkani hyvinvointiin 



Minun matkani onnellisuuteen ja tasapainoiseen elämään on ollut pitkä ja kivikkoinen. Olen kärsinyt mm. 
masennuksesta ja erilaisista addiktioista vuosikaudet, jopa vuosikymmenet.  
 
Vuonna 2014 sairastuin vakavaan masennukseen ja tipahdin mustaan aukkoon lähes tulkoon suorilta 
jaloilta. Olimme asuneet pitkään ulkomailla ja ymmärsin että olin kasannut sisääni valtavan määrän 
käsittelemättömiä elämänkokemuksia ja tunteita jotka nyt vyöryivät ylitseni. Kun aloin toipua 
masennuksesta, minusta alkoi nousta valtava voima joka johdatti minua vakaasti eteenpäin kohti 
elämäntehtävääni, yrittäjäksi unelmieni ammattiin. 
 
Voin rehellisesti sanoa että matkani oman elämäni kuningattareksi lähti käyntiin tutustuessani 
raakaravintoon ja sen parantavaan vaikutukseen. Olen onnistunut valtavassa elämäntapamuutoksessa ja 
saan kiittää siitä enkeleitä jotka ovat polun minulle näyttäneet.  
 
Minun missioni on olla polunnäyttäjä ja sparraaja nyt kaikille, jotka vielä kompastelevat kivikkoisella tiellä. 
Rakkauteni ravintoon ja ihmisten auttamiseen kanavoitui tämän raakaravinnon haasteen kautta ja toivon 
että saat siitä työkaluja itsellesi.  
 
Tutustu myös minulle rakkaisiin mehukapseleihin  jotka sinulle seuraavaksi esittelen ja jotka ovat auttaneet 
minua mm. Keratosis pilaris- ihotyypin tervehtymisessä ja kehoni ravintotasapainon löytymisessä. 
 



Tarvitaanko lisäravinteita 
raakaruokavaliossa? 

Raakaruokavalio on erittäin ravintorikas, kuitenkin 
on hyvä huomioida muutama seikka. Jos noudattaa 
täysin vegaanista kasvisruokavaliota, on B12- 
vitamiinin saannista ehdottomasti huolehdittava. 
Saat B12- vitamiinia myös ravintohiivahiutaleista 
jos käytät niitä ruoanlaitossa. Suosittelen kuitenkin 
kyseistä vitamiinia säännöllisenä ravintolisänä. 
Myös sekasyöjille, sillä B12 on tärkeä aivovitamiini 
joka on elintärkeä meille kaikille. 
Suosittelen myös D-vitamiinilisää kaikille. 
Kalsiumia taas saat runsaasti tummanvihreistä 
lehtivihanneksista. 
 
On olemassa myös oma ravintolisäsuosikkini jota 
ilman en enää pysty olemaan…. 



Omat suosikkini 
Omaan hyvinvointiini, unen laatuun ja vireystasoon 
on vaikuttanut ratkaisevasti mehustetut, 
kuivapuristetut  Juice PLUS+ kapselit. Haluan 
tuoda Juice Plussan esiin osana tätä 
raakaravintohaastetta, sillä minulle ne ovat sama 
asia kuin raakaruoka tiivistetyssä muodossa ja en 
voi puhua raakaravinnosta mainitsematta Juice 
Plussaa. 
Kolmen kapselin yhdistelmä nimittäin sisältää n. 
30 mehustetun kasvisten, hedelmien ja marjojen 
yhdistelmän, jota on vaikea saada kasaan itse 
mehustamalla. 
Tiivistettynä: hurja määrä fytoravinteita pienessä 
paketissa! 
 
. 



Proteiini 
Viime vuosina kasviproteiinit ovat nousseet 
ilahduttavasti ihmisten suosioon. Suosittelen 
kasviproteiineja myös osana raakaravinnon 
elämäntapaa. Itse pidän valtavasti kasvipohjaisista 
Juice PLUS+ Complete- kasviproteiinijauheista.  
 
Pirtelöistä saat orgaanisia proteiineja, jotka ovat 
peräisin soijasta, riisistä ja kikherneistä, arvokkaita 
rasvoja ja hiilihydraatteja – kaikki täydellisessä 
tasapainossa.	  Juice PLUS+ Complete Shakes –
pirtelöt sopivat kasvissyöjille eivätkä sisällä 
gluteenia, säilöntäaineita, keinotekoisia 
makeutusaineita, väriaineita eivätkä makuaineita. 
Kasvismaitoon tai veteen valmistettuina ne ovat 
vegaaniruokavalioon sopivia. Lisäksi niillä on 
matala glykeeminen indeksi (GI), mikä on tärkeää 
verensokeritason tasapainolle. 

 



Kiinnostuitko? 
Olen avannut enemmän Juice PLUS+ maailmaa 
kotisivuillani ja kertonut omia kokemuksiani 
tuotteista.  
 
Voit lukea vauhdikkaan blogi- kirjoitukseni ensi 
kokemuksistani Juice Plussan parissa täältä: 
http://www.satumalinen.fi/blogi/page/3/ 
 
 
http://www.satumalinen.fi/juice-plus/ 
Tutustu ja kysy lisää! 



Kiitos sinulle 

Kiitos sinulle kun osallistuit 
tähän rakentamaani 
raakaravinnon pieneen 
haasteeseen. Olethan 
yhteydessä mikäli tulee 
kysymyksiä ja mielelläni 
kuulen sinusta lisää! 
Rakkain terveisin, 
Satu 
Info@satumalinen.fi 
 


