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Young Living Eteeriset PLUS+ öljyt ( sisäiseen käyttöön tarkoitetut öljyt ) sopivat loistavasti ruoanvalmistukseen ja 
leivontaan. Olen testannut Plus+ öljyjä etenkin raakaravinnon kursseillani ja eteeriset öljyt ovatkin tuoneet oman 
ihanan twistinsä erilaisiin raakaruokaherkkuihin!

Käytäthän öljyjä aina varovasti ja aloita maustaminen aina yhdellä tipalla. Eteeriset öljyt ovat hyvin vahvoja ja 
niissä on moninkertaisesti intensiivisempi makumaailma verrattuna tavallisiin vastaaviin mausteisiin.

Yrttiöljyjä ( oregano, timjami, rosmariini, salvia, basilika ...) voit laimentaa valmiiksi käyttöä varten esim. 
Hyvälaatuiseen oliiviöljyyn.

Voit lisätä 15-20  tippaa suureen pullolliseen oliivöljyäja käyttää sitä ruoanlaitossa tai leipien dippaamiseen.

Sitrusöljyjä voit käyttää mainiosti rikastuttamassa leivonnaisia, jälkiruokia, smootheja ja juomia. Kun lisäät 
sitrusöljyä tai mitä tahansa sisäisesti käytettävää öljyä esim. Juomaveteen, aloita suhteessa 1 tippa 1 litraan vettä.

Iloisia kokkaushetkiä PLUS+ öljyjen kera keittiöösi!



Mitä on raakaravinto?



Mitä on raakaruoka/ raakaravinto?

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.

Mitkä 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 

Entsyymit voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
 
• metabolisiin,eli aineenvaihdunnan entsyymeihin. 
• ruoansulatusentsyymeihin 

Ihminen pystyy tuottamaan kahta yllämainittua entsyymiryhmää, mutta niiden teho saattaa heikentyä iän tai sairauden 
myötä. Kypsennetty ruoka ei luonnollisesti sisällä enää entsyymejä, sillä entsyymit tuhoutuvat viimeistään + 48 
asteessa. Siksi saattaa tuntua että " ruoka sulaa huonosti ", etenkin jos kehon oma entsyymitoiminta on heikentynyt. 
Raakaruoka sisältää kaikki arvokkaat entsyymit joita tarvitaan ruoansulatukseen. Raakaruoan entsyymit ikäänkuin 
"boostaavat" elimistön omia entsyymejä toimimaan optimaalisesti. On myös sanottu että raakaruokailijat näyttävät 
ikäisiään nuoremmilta juurikin entsyymien ansiosta! On hyvä syy siis rakastua entsyymeihin! 



Raakaruoan perusta
Raakaruoan perusraaka-aineet voidaan jakaa ryhmiin: 

1. HEDELMÄT. Tähän ryhmään kuuluvat myös marjat.

2. VIHREÄT LEHTIVIHANNEKSET. Vihreät lehtivihannekset sisältävät 
elintärkeää klorofylliä eli lehtivihreää. Lehtivihreä on paras 
emäksisöivän mineraalin lähde keholle. Lehtivihreä on kehoa 
uudistavaa ja tervehdyttävää. 

3. SIEMENET JA PÄHKINÄT. Rakennusaineita eli proteiineja 
raakaruokavaliossa. Rasvan lähde. 

4. IDUT. Idut toimivat myös proteiinin lähteenä kun idätetään papuja ja 
linssejä. Idut ovat loistavaa raakaruokaa talvella kun vihreät 
lehtivihannekset ovat kalliita. Idättäminen tarkoittaa sitä, että 
siemenistä kasvatetaan idätysastiassa pieniä taimen alkuja ilman 
multaa. 

5. VERSOT. Versottaa voi lukuisia kasveja esim. herneitä, 
auringonkukkaa ja krassia. 

6. JUURIKASVIT, eli maan alla kasvavat kasvit. 

7. VILLIVIHANNEKSET. Keväällä ja kesällä kannattaa kerätä 
pihamaalta syötäviä villivihanneksia, esim. nuoria nokkosia, voikukkaa, 
vuohenputkea, nuoria horsman versoja.... 

8. LEVÄT. Spirulina ja Chlorella ovat erittäin ravintopitoisia makean 
veden leviä. Myös Kelp, Wakame, Nori ja Arame ovat paljolti käytettyjä 
merileviä raakaravinnossa. 

9. SIENET. Kaikki syötävät sienet joita ei tarvitse ryöpätä ennen 
käyttöä. Sienet ovat loistavaa proteiinia ja antavat "lihaisuuden" 
tunnetta ruokiin jos sellaista kaipaa. 

10. SUPERFOODIT, eli erittäin ravintotiheaä ̈ ruokaa. Superfodeihin 
lukeutuu paljon erilaisia luonnon antimia alkaen kotoisista marjoista 
erilaisiin leviin ja viherjauheisiin. Varmasti tunnetuimpia superfoodeja 
on maca-jauhe, spirulina, pakurikääpä ja goji-marjat. 

11. HAPATETUT TUOTTEET, kuten hapankaali ja muut erilaiset 
kasvikunnan hapatteet. 

12. KUIVATETUT RUOAT, kuten erilaiset keksit, näkkärit, 
lehtikaalisipsit jne. Kuivatusta käytetään myöa raakaruoan 
lämmittämiseen. Eri resepteissä myös suositaan nestepitoisimpien 
raaka-aineiden kuivatusta. 

13. 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. 



Raakaravinnon Detox- vaikutus
Kun puhutaan raakaruokavaliosta, ei voi olla puhumatta Detoxista 
eli elimistön puhdistautumisesta.  

Raakaravinto sisältää ainutlaatuisia elimistöä puhdistavia 
elementtejä. Erityisesti vihreillä lehtivihanneksilla on valtava voima 
työntää elimistöstä kuona-aineita ulos. Lehtivihreä eli klorofylli on 
kasvin veri. Kun lehtivihreää nautitaan isoja määriä, se alkaa 
puhdistamaan erityisesti maksaa ja toimii puskurina maksaan 
kertyneiden myrkkyjen puhdistamisessa.  

Detoxin päätehtävä on nimenomaan maksan puhdistus. Maksalla 
on elimistössämme huikea tehtävä puhdistaa ja suodattaa 
päivittäin sinne ajatuvia myrkkyjä. Näitä myrkkyjä saamme 
väkisinkin elimistöön jo pelkästään hengittämällä ilmaa ja 
ilmansaasteita. Lisäksi nauttimamme ruoka ei ole enää 
nykypäivänä puhdasta, ellet syö täysin biodynaamisesti.  

Saamme ruoan mukana lisäaineita, kasvintorjunta-aineita, liikaa 
huonolaatuista rasvaa, alkoholia, kahvia, huonoja hiilihydraatteja ja 
liikaa suolaa. 

Maksa on ainutlaatuinen elin ja sillä on täysi kapasiteetti myös 
tervehtyä vaikka huonojen elintapojen seurauksena siitä olisi iso 
osa tuhoutunut.  

Autetaan siis maksan puhdistustyötä nauttimalla isoja 
viherpirtelöitä, vihermehuja, vesipitoisia hedelmiä ja marjoja, 
puhdistavaa teetä sekä juomalla runsaasti vettä!  

Melkein aina kun aloitetaan raakaruokavalio, on jonkinasteinen 
detox edessä, riippuen siitä kuinka paljon kypsennettyä ruokaa 
ruokavaliosi sisältää. Mitä enemmän vihreää ja raakaa, sitä 
voimakkaampi detoxifikaatio!  

Kuonaa poistuu myös luonnollisesti hengityksen, ihon, munuaisten 
ja keuhkojen kautta. Oikeastaan koko keho osallistuu tähän 
tärkeään prosessiin. Varaudu että hengitys ja hiki alkavat 
tuoksahtaa detoxin aikana.  
Suolistolla on myös tärkeä tehtävä työntää käytettyä jätettä ulos 
ja suoli saattaa toimia vilkkaastikin detoxin aikana! 



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 kun nuo entsyyminestäjät liotetaan pois, ovat 
pähkinät ja siemenet huomattavasti helpompi pala ruoansulatukselle.  

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.  

Pähkinät, siemenet ja jyvät myös heräävät henkiin liotuksen myötä ja ovat sen jälkeen valmiita myös idätettäväksi.



Marja- smoothie bowl  
( 1 annos )

1 dl luomukaurahiutaleita
2 dl mantelimaitoa  
1 rkl tahinia
1 tl pellavansiemeniä 
2 brasilian pähkinää ( Parapähkinä )
2 rkl kookoshiutaleita 
Kourallinen puolukoita/ mustikoita/ vadelmia  
/ herukoita
1 rkl kuivattuja karpaloita
1 rkl hunajaa
1 tippa YL Orange+ öljyä

Laita illalla kaurahiutaleet, pellavansiemenet, 
Parapähkinät ja kookoshiutaleet  likoamaan 
mantelimaitoon. Jätä yöksi jääkaappiin.
Aamulla tehosekoita seos sileäksi puuroksi marjojen 
Orange+ öljyn  ja hunajan kanssa. Nauti kuivattujen 
karpaloiden kera.



Antioksidantti- ihme  
 ( 1 annos )

2 porkkanaa  
1 punajuuri  
1 omena 
2 cm siivu palsternakkaa 
2 cm inkivääriä 
1⁄2 sitruuna 
1 dl jäisiä marjoja
1 tippa YL Peppermint+ öljyä

Mehusta ensin porkkanat, punajuuri, omena, 
inkivääri, sitruuna ja palsternakka ja sekoita mehu 
sauvasekoittimella tai blenderillä marjojen ja 
piparminttuöljyn kanssa kanssa sakeaksi 
juomaksi.

Käytä punajuurta 
varoen. Se sisältää 

runsaasti 
nitraattia  ja voi 
aiheuttaa myös 

huonovointisuutta!



SUPERKEITTO ( 2-3 hlÖ )

3 dl mantelimaitoa 
 2 dl parsakaalin nuppuja  

1 pieni avokado, leikattuna kuutioiksi 
1 rkl kevätsipulia tai tavallista sipulia 

1 pieni valkosipulin kynsi  
1⁄2 varsisellerin varsi, paloiteltuna  

1 rkl oliiviöljyä  
1⁄2 tl kuminan siemeniä 
1 tippa YL basilika+ öljyä
1 tippa YL timjami+ öljyä

Suolaa maun mukaan, mustapippuria 

Tehosekoita kaikki ainekset tasaiseksi keitoksi.







Suloiset mustikkakuppikakut  ( 10 kpl )

Murotaikinapohja: 
2,5 dl mantelijauhoa  
1 dl kookosjauhoa  
1⁄2 dl hunajaa  
2 rkl kookosöljyä ( ei tarvitse sulattaa ) 
1 tl vaniljajauhetta ripaus suolaa
1 tippa YL laventeli+ öljyä 
Sekoita käsin kaikki pohjan ainekset yhteen kulhossa. Painele 
tiiviisti muffinssivuokiin.

Mustikkakreemi: 
4 dl cashewpähkinöitä liotettuna 
2 dl mustikoita 
1 dl vettä 
1 dl sulatettua kaakaovoita 
1 tl psylliumjauhetta  
1⁄2 dl hunajaa 
1⁄2 tl suolaa 

Sekoita täytteen aineet tehosekoittimella ensin 
cashewpähkinät, mustikat ja vesi sileäksi kreemiksi. Lisää 
hunaja, suola ja sulatettu kaakaovoi ja sekoita. Lisää lopuksi 
psyllium ja sekoita hyvin. Tarkista maku. Jähmetä kreemiä tovi 
pakastimessa ja pursota kreemi muffinssivuokiin pohjien 
päälle ja aseta kylmään kunnes täyte on täysin jähmettynyt. 
Koristele tuoreilla mustikoilla. 

Suosikki 
leivonnainen



Mehevä ja 
maistuva 

puutarhurin piiras!



Satumainen puutarhurinpiiras
Pohja: 
1 rkl kuumaa vettä 
150 g vegaanista margariinia 
50 g vegaanista juustoa raastettuna  
4 dl vehnäjauhoja 
1 ½ dl omenamehua  
1 tippa YL Sage+ öljyä ( salviaöljy ) 

Täyte: 
2 dl kaalisuikaleita 
2 dl purjorenkaita 
2 dl paprikasuikaleita 
4 dl porkkanaraastetta 
1- 2 tl suolaa 
1 tl sokeria 
1 tl valkosipulijauhetta  
1 tl jauhettua valkopippuria 
2 tippaa YL oregano+ öljyä 
1 prk kaurakermaa 
50 g vegaanista juustoa raastettuna 
Öljyä kasvisten paistamiseen.

Sekoita Salvia+ öljy  vesitilkkaan. Sekoita pehmeä 
margariini, justoraaste ja jauhot murumaiseksi seokseksi. 
Lisää salviavesi ja omenamehu. Sekoita taikina nopeasti ja 
laita kylmään täytteen valmistuksen ajaksi. 
Pilko ensin kasvikset. Ota iso kattila ( mielellään pinnoitettu 
) ja laita sen pohjalle muutama ruokalusikka öljyä. Paista 
kasviksia öljyssä hetki niin että ne pehmenevät ja kaali 
muuttuu läpikuultavaksi. Jos kasvikset meinaavat palaa 
pohjaan. lisää hieman vettä. Mausta seos sokerilla, 
suolalla, valkosipulijauheella, valkopippurilla ja 
oreganoöljyllä. Sekoita joukkoon kaurakerma ja raastettu 
juusto. 
Taputtele taikina isoon piirakkavuokaan tai uunipellille 
leivinpaperin päälle. Kaada päälle kasvistäyte.  
Paista 200 asteessa n. 40 min. Tarjoa lämpimänä.









Kiinnostaako sinua eteeriset öljyt?
NÄIN TILAAT! 
Jäseneksi liittyminen:
EDUT:
• saat tuotteet 24% alennuksella.
• saat alennetut postikulut
• ainutlaatuiset palkkiopisteet joita kerrytät jokaisesta tilauksesta ja 

joilla voit lunastaa tuotteita ilmaiseksi.
• ainutlaatuiset lahjat. Ansaitse lahjoja, jotka ovat vain Essential 

Rewards -ohjelman jälleenmyyjien käytettävissä, kun teet 
yhtäjaksoisia Essential Rewards -tilauksia. Sinua palkitaan, kun teet 
tilauksia yhtäjaksoisesti 3, 6 ja 9 (tai enemmän) kuukautta. Lisäksi 
saat omaksesi ainutlaatuisen öljysekoituksen 12. yhtäjaksoisen 
kuukauden saavutettuasi

 
 TOIMI NÄIN:
1. Mene sivulle: 
https://www.myyl.com/satumalinen
2. Klikkaa oikeasta yläreunasta:
Liity jäseneksi
3. Valitse oma jäsenyytesi ( vaihtoehtona myös tilaaminen 
kuluttajahinnoilla, jotka eivät sisällä alennusta ). 
Käytä suosittelija ja sponsorinumeroa : 
14983884
3. Klikkaa eteenpäin.
4. Voit valita oman aloituspakkauksen ( FI ) ja klikata aivan alareunasta 
Essential Rewards- ohjelmaan rasti…
TAI ohita aloituspakkaus ja ER-rasti ja siirry eteenpäin tutkimaan 
muita Young Living- tuotteita ja tilaa pienempi erä mieleisiä tuotteita. 

5. Siirry eteenpäin sivuston ohjeiden mukaan.

Kysy neuvoa, autan mielelläni:


info@satumalinen.fi

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.myyl.com%2Fsatumalinen%3Ffbclid%3DIwAR12LeFSd1OGg6N2-lGvKXNiFPwP6HbM577hKOQveavX-9CRfjQH4e2jp58&h=AT1WevpMIAS4jC5uUgxCAlnYOPJpwBPzaJDhGd7rZA_LLe931TdQuOnvWXs1oYo4-4ba8ArgXS-hjiYkI4HX9JL_FaQwSpdFfwh7WOo58Su28rNiW5JUjpdd8FZhxoanKhapRdzHlrVrC0EvyspOsD7qZJPDgMgrGOQ9grsavO91L5OnSvpFoFPm-z61ivgXJMuzl6v9v-4B7x9PRwxvn_h-h6qXAByMVEGdqdyMPlE0t2pQEjcp49PsgaSbP-n5cMcbhrNLEwPZ2Z5HxLKI8ZMUMvlf64ZEz2p7ROa1xQRe4GOulqbc9qMP0FXfh0oz4V2M6YJu2vdJYANCssI_SR5epNeOYzr9vb8Kq_cXL7RlWyYu6HIm8xInzkhxIggyHY2o1T2cQ3iZ84lJLsIrxPfxWJrbXcqJ-K1huUnCLma48N-SC1cYtWYBSm92gVKsvNq2mM6QidfsXObek2CsB6g3qQNebb4vbBLVsWqp1pApwsB5lBTCFZVGd80K8XkgvoKUvtvDx-0ZDWF93oKqm6KBanAQc-cEVBeou8IjNj7fQN3RhJCSC89fuGnPLyz4GoCaTuGSQxLJgYOcHjIurjam7DxISsRPGA2zScAnVzr_6W8mc-y01_6tqFOrm5E7pQ

