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Tämän kirjan tarkoituksena on tarjota perustavanlaatuisia välineitä, tekniikoita ja vinkkejä erilaisten yrttien jopa
lääkinnällisempää käyttöä varten. Huomio, että kirjan kirjoittaja ei ota mitään vastuuta tämän kirjan sisältämän
informaation käytöstä tai väärinkäytöstä. Kirja on kirjoitettu tarjoamaan informaatiota sinulle mahdollisesti hyvinkin
hyödyllisistä aiheista ja tekniikoista, mutta muista että olet lopulta itse vastuussa siitä miten ja mihin informaatiota
käytät.
Kirja pitää sisällään viisi aihealuetta, joista ensimmäisenä tarkastelemme veden merkitystä elementtinä ja
perehdymme sen ominaisuuksiin liuottimena. Veden jälkeen käymme läpi myös kaksi muuta yleisimmin herbalisissa
käytettyä liuotinta: erilaiset öljyt sekä alkoholin.
Olen viimeisten vuosien aikana kolunnut läpi eri puolella maailmaa käytettyjä yrttijärjestelmiä intialisesta
ayurvedasta ja kiinalaisesta lääketieteestä Keski-Amerikan herbalismin kautta meillä Suomessa perinteisesti
käytettyihin tekniikoihin ja lääkekasveihin. Vaikka kaikista näistä järjestelmistä löytyykin paljon eroavaisuuksia, ovat
samat valmistusmenetelmät ja ideologiat muokkautuneet lähes identtisiksi joka puolella maailmaa. Tässä kirjassa
keskitymmekin lähinnä strategioihin ja tekniikoihin, joita jokainen voi hyödyntää ympärillä vallitsevasta
ekosysteemistä tai yrttien valikoimasta riippumatta.
Käytän tekstissä tarkoituksella herbalismiin liittyvää terminologiaa, jonka toivon jäävän mieleesi. Viimeiseltä sivulta
löydät kuitenkin sanaston, josta voit tarkistaa sinulle uudet termit tarpeen tullen.
Kirjan keskeisimpänä tavoitteena on siis pohjustaa ja esitellä erilaisia välineitä, jotka yhdistyvät lopulta erilaisten ns.
eliksiirien valmistamiseen. Eliksiirit ovat nestemäisessä muodossa nautittuja juomia, joilla haetaan tavallista
voimakkaampia ja! synergistisiä vaikutuksia kehomme toimintaan. Koen että vastaavien juomien valmistaminen on
yksi käytännöllisimmistä ja helpommista tavoista hyödyntää kohta oppimiasi asioita kokonaisuudeksi, jota voit
hyödyntää päivittäisessä ruokavaliossasi. Eliksiirien pohja rakennetaan yleensä voimakkaiden yrttien varaan,
jonka jälkeen joukkoon lisätään kokonaisuutta tukevia ainesosia. Jokaisella eliksiirillä tulee olla tietty teema ja
tarkoitus, jonka pohjalle juoman sisältö rakennetaan.

Antoisia lukuhetkiä sinulle.
- Jaakko Halmetoja
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”Vesi on väritön neste, joka auttaa meitä näkemään sateenkaaren värit. Sillä ei ole
muotoa, mutta se antaa kaikelle muodon. Se on miljardeja vuosia vanhaa, mutta uudistuu jatkuvasti. Se
on elämän ja historian kehän alku ja loppu. Jokainen vesipisara on oma mikrokosmoksensa ja kuljettaa
mukanaan tietoa muinaisista ajoista ja maailmoista, joita emme vielä kykene ymmärtämään. Se esiintyy
nesteenä, kiinteänä aineena ja vesihöyrynä. Sitä on kaikkialla ja kaikessa. Se on avain ihmisen terveyteen
ja ihmisellä on avain veden terveyteen.”

Shamaani käyttää vettä erittäin perustavanlaatuisena työkalunaan. Tämän vuoksi veden ominaisuudet ja
laatu astuvat hyvin tärkeään rooliin. Luonnossa virtaava lähdevesi on vettä. Kraanavesi, muoviin pullotettu
kaupan lähdevesi, kaivovesi, tislattu vesi tai suodatettu kraanavesi ovat kaikki aitoa vettä jäljitteleviä nesteitä,
joilla on erilaisia ominaisuuksia. Mikään äsken mainituista ei kuitenkaan kykene korvaamaan luonnossa
virtaavaa, elävää lähdevettä.
Lähdevesi tulee säilöä lasiseen pulloon, viileään paikkaan ja suojata mahdollisimman pian valolta. Luonnossa
virratessaan lähdevesi pyrkii suojaan valolta, jonka vuoksi se kovertaa itselleen vähitellen suojaa ympäröivästä
maasta.
Vesi on kaikkein tiiveimmässä muodossaan +4 asteisena ja sen ominaislämpökapasiteetti on erittäin korkea.
Tämän vuoksi se säilyttää lämpötilansa ja ominaisuutensa mainiosti pitkiäkin aikoja. Optimaalinen veden
pH on hieman hapan tai täysin neutraali eli 6.8-7.0 ja sen TDS-luku on matala (<50). Shamaani säilöö
vetensä tummaan lasiin, mieluiten munan muotoisiin astioihin, jotka hän sulkee puisella korkilla.
Vesi etenee luonnossa aina spiraalimaisesti, kuten esimerkiksi kiemuralle vääntynyt DNA-rihmasto. Ennen
käyttöä shamaani palauttaakin vedelle aina sen luontaisen muotonsa vorteksoimalla vettä mekaanisesti
saattamalla veden pyörivään liikkeeseen ravistamalla pulloa tai käyttämällä apunaan erilaisia tarkoitukseen
valmistettuja laitteita. Katso tästä esimerkkivideo veden vorteksoinnista ja luonnollisesta liikkeestä.
Vesi on aihealuuena valtavan laaja ja suosittelenkin aiheesta kiinnostuneita opiskelemaan lisää lähdevedestä
sekä muista veden laatuun liittyvistä strategioista www.loydalahde.com

Tahmelan pikkulähde, Tampere

Vorteksi
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Jos shamaanilla ei ole käytössään vettä, pyrkii hän hyödyntämään muita saatavilla olevia nesteitä.
1) Pullotettu lähdevesi. Kaupassa myytävät lähdevedet on pullotettu järjestään läpinäkyviin muovipulloihin.
Lähdevesi reagoi voimakkaasti ympäristöönsä ja lähdevesi imeyttää itseensä muovipulloista usein kemikaaleja
(mm. ftalaatit, BPA), jotka toimivat kehossamme estrogeenin lailla häiriten hormonitoimintaamme. Tälläinen
vesi altistuu myös voimakkaasti valolle ja saattaa pahimmassa tapauksessa seisoa varastossa tai kaupan hyllyllä
useita kuukausia, jonka vuoksi veden laatu kärsii huomattavan paljon. Tälläinen vesi on kuitenkin
huomattavasti parempi vaihtoehto verrattuna kraanaveteen.
2) Suodatettu kraanavesi. Raakaveden desinfiointiin käytetään erilaisia kemikaaleja, jotka synnyttävät kehollemme
haitallisia, karsinogeenisiä yhdisteitä reagoisessaan orgaanisen materian kanssa (mm. trihalometaanit,
bromodikloorimetaani sekä di- ja trikloorietikkahappo). Lisäksi vesijohtoveteen liukenee veden jakelun aikana
epäsuotuisia yhdisteitä kuljetukseen käytettävistä kupari- ja muoviputkista. Näiden tekijöiden vuoksi shamaani
puhdistaa kraanaveden ylimääräisistä kemikaaleista jonkinlaisen vedenpuhdistusjärjestelmän avulla (kts. lisää
tietoa loydalahde.com -sivustolta).
Toki myös esimerkiksi laadukas kaivovesi soveltuu mainiosti shamaanin käyttötarkoituksiin ja on ehdottomasti
paras vaihtoehto lähdeveden jälkeen. Puhtaasta ympäristöstä sulatettu lumi tai sadevesi soveltuu
kuumainfuusioiden valmistamiseen, mutta ei ole suositeltavaa pääasiallisena juomavetenä.
"Be like water making its way through cracks. Do not be assertive, but adjust to the object, and you shall find a
way round or through it. If nothing within you stays rigid, outward things will disclose themselves. Empty your
mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it ... becomes the cup. You put water into a
bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash.
Be water my friend."
- Bruce Lee

Miron-lasipulloja
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Mitä keittiöstä olisi hyvä löytyä infuusioita,
tinktuuroita ja eliksiirejä varten?
Shamaani suosii aina kokonaisia ja
huippulaatuisia yrttejä. Parhaiten laatua
voi valvoa keräämällä itse omat yrttinsä,
luonnosta.
On myös tärkeää ymmärtää, että
esimerkiksi teepusseissa olevien yrttien
määrä on hyvin pieni vaikka niiden laatu
olisikin hyvä. Koska shamaani hakeee
yrteiltään terapeuttisempiä
ominaisuuksia, suosii hän ehdottomasti
kokonaisia yrttejä. Hanki kokonaisia
yrttejä myös erilaisten jauheiden sijaan,
koska koska jauheet tahtovat tuoda
infuusioillesi tahmean koostumuksen ja
tunkeutua siivilöiden läpi kokonaisia
yrttejä helpommin. Tilaan omat yrttini
ulkomailta yleensä "ruff-cut" -muodossa.
On myös tärkeä huomioida, että sinun ei
tarvitse tietää 100 eri yrttiä joilla on
saman tyyppinen vaikutus kehossamme riittää että tiedät yhden. Tutustu uusiin
yrtteihin mieluiten yksi kerrallaan ja
laajenna työkalupakkisi sisältöä vähitellen.
On huomattavasti parempi tuntea yksi
yrtti ja sen käyttötavat läpikotaisin, kuin
tuntea 1000 yrttiä, joiden ominaisuuksia
ei osaa viedä käytäntöön.

Kaupat
PT - http://www.puhdistamo.fi
CS - http://www.cocovishop.com
SF - http://www.sunfoodpages.com
MRH - http://www.mountainroseherbs.com
BT - http://www.bigtreebali.com
FC - http://www.frontiercoop.com
SFS - http://www.sunfiresuperfoods.com
TN - http://www.transitionnutrition.com
IE - http://www.insiumease.net
QF - http://www.qualityfirst.on.ca
SOF - http://www.sunorganicfarm.com
LN - http://www.livingnuts.com
PO - http://www.premierorganics.com
FC - http://www.frontiercoop.com
MVN - http://www.myvitanet.com
EFL - http://www.noblelifeelements.com
KLL - Kaupan luomulaatuinen
L - Luonto

Alkoholit
http://www.squareonevodka.com/
http://www.truvodka.com/
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Pähkinät ja siemenet

Superfood-jauheet

Kookoslastut (QF)
Parapähkinät (LN, SF)
Cashew-pähkinät (SF, BT)
Hampunsiemenet (LT)
Mantelit (LN)
Seesaminsiemenet (KLL)
Chia-siemenet (SFS,CS)
Maarianohdake (FR)
Aprikoosinsydämet (SOF)
Macadamian pähkinät (MRH)
Kola-pähkinä (MRH)

Kaakao (SFS, SF)
Maca (SF)
Mesquite (SF)
Carob (SF)
Yacon (SF)
Lucuma (SF)
Lesitiini (MRH)
Violetti maissi (SF, CS)
Tocotrienols (SFS, SF)
Acai (CS)
Camucamu (SF)
Tyrni (MV)
Goji (DH, SF)
Karpalo (MV)

Pavut
Vanilja (MRH)
Kaakao (kokonaisina papuina tai
nibseinä) (SFS, SF)
Tonka (MRH)
Kahvi (MM)

Öljyt
Kylmäpuristettu kookosöljy (QF)
Kaakaovoi (SF)
Kylmäpuristettu hamppuöljy (SF)

Marjat
Goji (kuivattu) (DH, SFS, SF)
Schizandra (kuivattu) (MRH)
Inka-marja (kuivattu) (SF)
Mulperi (kuivattu) (SF, KL)
Ruusunmarja (kuivattu) (L,MV)
Mustikka (tuore tai pakastettu) (L,PM)
Mustaherukka (tuore tai pakastettu)
Marja-aronia (tuore tai pakastettu) (L)
Tyrni (tuore tai pakastettu) (L,MV)
Vadelma (tuore tai pakastettu) (L)

Makeutusaineet

Tuoreet yrtit

Kotimainen luomuhunaja
Agave nektari (SFS, SF)
Yacon siirappi (SF)
Stevia (CS)
Nopal kaktus (HF)

Inkivääri (KLL)
Minttu (JK, KLL)
Aloe veran lehti (SF)
Nokkonen (L)
Voikukka (L)
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Kuivatut yrtit

Muut ainekset

Pau d’Arco (MRH)
Kissankynsi (MRH)
Lakkakääpä (MRH)
Chanca Piedra (SF)
Pakurikääpä (L)
Nokkosen lehdet (L)
Voikukan juuri (L)
Passion-kukka (MRH)
Poimuhierakan juuri (MRH)
Irlanninsammal, kokonainen (TN)

Ormes kulta (SF, EFL)
Indium (EFL)
MSM (SF)
DMSO (lasipullo 70%) (MVN)
Zeoliitit (EFL)
Bentonite savi (MRH)
Vetyperoksidi (H2O2 3%) (SF)
Magnesium öljy (TBFE)

Mausteet
Muskotti (MRH)
Inkivääri (MRH)
Neilikka (MRH)
Cayanne (MRH)
Tähtianis (MRH)
Kaardemumma, kuorellinen(MRH)
Balilainen pitkäpippuri (BTB)
Grains of Paradise (FC)
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Infuusiot
Infuusioita eli hauteita valmistetaan käyttämällä yrttien liuottimena joko vettä tai erilaisia öljyjä. Lisäksi
infuusiot jaetaan kahteen eri kategoriaan: kylmä- ja kuumainfuusioihin.
Vesi-infuusioilla voidaan eristää polarisista molekyyleistä arvokkaita ainesosia, kun taas arvokkaiden
lääkinnällisten lipidien eristämiseen tarvitsemme muita liuottimia (öljyt tai alkoholi). Vesi on kuitenkin
"universaali liuotin", eikä maapallolla ole käytännössä muita nestemäisessä muodossa esiintyviä luonnollisia
elementtejä (paitsi elohopea). Vesimolekyyli on polaarinen, eli molekyylin toisella päällä on negatiivinen
(happi) ja toisella positiivinen varaus (vety). Vesi kykenee liuottamaan polaarisia molekyylejä, joiden
elektronitiehyet ovat jakautuneet niin, että molekyyleillä on sekä negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet
päät.
Vesi-infuusiot
Kylmähaude (maseraatio) tehdään yleensä kasvin juurista, kuoresta, siemenistä, hedelmistä tai esim. jäkälistä.
Murskattujen kasvinosien annetaan seistä hermeettisesti sinetöidyssä purkissa, huoneenlämpöisessä vedessä
6-12 tuntia, minkä jälkeen ne sihdataan pois hauteesta. Seosta ei lämmitetä lainkaan. Myös monelle tuttuja
siemen-/pähkinämaitoja voidaan kutsua maseraatioiksi. Yksinkertaisimmillaan voit valmistaa maseraation
hauduttamalla vedessä esimerkiksi tuoreita nokkosia, voikukkia tai mintunlehtiä, joista liukenee veteen
herkästi arvokkaita ainesosia. Myös Paraguaista tuleva Yerba mate -niminen yrtti toimii erinomaisesti
maseraatioiden valmistamiseen. Sulje infuusion valmistamiseen käyttämäsi purkki ilmatiiviistiä (hermeettinen
sinetöinti), esimerkiksi alla olevan kuvan kaltaiseen purkkiin.
Voit valmistaa myös ns. aurinkoinfuusioita laittamalla tuoreita tai kuivattuja yrttejä lasiseen purkkiin ja
asettamalla hauteen aurinkoon, jolloin auringonvalo (fotonit) saavat vesimolekyylit reagoimaan hieman
maseraatiota voimakkaammin ympärillä oleviin yrtteihin.
Vastaavat tuoreista tai kuivatuista yrteistä valmistetut hauteet menevät pilalle melko nopeasti, joten ne
kannattaa käyttää noin vuorokauden kuluessa haudummatisesta. Jos haluat säilöä hauteen yön yli, käytä
hermeettistä sinetöintiä ja laita purkki jääkaappiin tai muuhun viileään paikkaan.

Kylmäinfuusio
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Veden avulla valmistettaviin kuumainfuusioihin (dekoktiin) käytetään yleensä juuria, puun kuorta,
lääkinnällisiä sieniä (kääpiä), kukkia, siemeniä tai hedelmiä. Kuivattua yrttiä tarvitaan 1-2 tl teekupilliseen
vettä. Voit valmistaa kuivatuista yrteistä tai juurista kuumainfuusioita laittamalla kattilaan ison kourallisen
kuivattuja, murskattuja yrttejä tai juuria ja kaatamalla päälle kiehuvaa vettä. Sulje kansi tiiviisti ja anna
hautua niin pitkään, että neste on täysin jäähtynyt. Toisinaan yrttejä haudutetaan lähes kiehuvassa vedessä
kannen alla usein monta tuntia. Jos haluat valmistaa oikein voimakkaan lopputuotteen, voit kiehuttaa
vedessä esimerkiksi lääkinnällisiä sieniä ja lisätä joukkoon nestettä, kun vesi on vähitellen höyrystynyt pois.
Tällä tavalla voit valmistaa hyvin voimakkaita liuoksia, joilla on korkea TDS-luku ja viskositeetti, joka tuo
omanlaisensa koostumuksen myöhemmin läpikäymiimme eliksiireihin.
Lisäksi tykkään itse usein peittää infuusion suojahupulla, kankaalla, matolla tmv, jolloin lämpötila ei pääse
karkaamaan niin nopeasti. Jos käytät kuumainfuusion valmistamiseen kukkia, pidä aika 2-3 tunnissa. Jos
taas käytät valmistamiseen kuivattuja siemeniä, riittää minuuttia, muuten siementen mausta tulee kitkerä.
Parhaita yrttejä kuumainfuusioiden valmistamiseen ovat kaikki lääkinnälliset sienet (pakurikääpä,
lakkakääpä, shiitake) sekä esimerkiksi inkivääri, kissankynsi ja pau d’Arco.
Öljyinfuusiot
Kylmien öljyinfuusioiden valmistuksessa murskatut kasvinosat (esim. mäkikuisman tai ukontulikukan
kukinnot) pannaan lasipurkkiin ja peitetään yleensä laadukkaalla oliivi- tai hamppuöljyllä.
1) Pilko käyttämäsi yrtit ja pakkaa ne huolellisesti puhdistettuun ja kuivattuun astiaan. Käytä astiaa, jonka
saat suljettua täysin ilmatiiviisti (hermeettinen sinetöinti), jolloin yrtit pysyvät mahdollisimman hyvinä.
2) Kaada yrttien päälle riittävästi öljyä, mielellään astian kaulaan asti. Käytä alkuun esimerkiksi suhdetta
1:1 - 1:4.
3) Töki pitkällä tikulla yrttejä, jotta saat poistettua öljyn seasta mahdolliset ilmakuplat. Näin ehkäiset
homeiden kasvua infuusiossasi.
4) Merkitse purkin kylkeen seoksen suhteet, käyttämäsi yrtit, öljyt sekä päivämäärä.
5) Säilö valolta suojaan, tasaiselle alustalle 6-8 viikoksi. Pidempi hautumisaika saattaa aiheuttaa infuusion
homehtumisen.
6) Siivilöi öljy puhtaaseen, kuivaan astiaan ja säilö viileässä paikassa, ei kuitenkaan jääkaapissa.
Kuumia öljyinfuusioita valmistetaan yleensä huoneenlämmössä kiinteässä muodossa oleviin rasvoihin
(kylmäpuristettu kookosöljy, kaakaovoi). Nämä rasvat sulatetaan nestemäiseen muotoon kuumassa
vesihauteessa, jonka jälkeen joukkoon lisätään tarkoitukseen soveltuvia yrttejä (esim. vaniljapavut, laventeli
tai pau d’Arco). Yrttejä haudutetaan lämpimässä öljyinfuusiossa usein jopa monta tuntia, jolloin kaikki
yrttien lääkinnälliset kemikaalit pääsevät liukenemaan öljyjen joukkoon. Myös erilaisia salvoja voi tehdä
lämmitetyistä yrttiöljyistä sekoittamalla niihin sulatettua mehiläisvahaa ja esim. lanoliinia. Säilöntäaineeksi,
hajusteeksi ja rohtovaikutusta tehostamaan voi jäähtyneeseen seokseen lisätä sopivaa eteeristä öljyä.
Katso tarkemmat ohjeet kuumien öljyinfuusioiden valmistamisesta suklaan yhteydessä osoitteesta:
www.raakasuklaa.com.
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Tinktuurat eli alkoholiuutteet
Kaikki molekyylit eivät ole polaarisia joten joudumme käyttämään niiden liuottimina jotain muuta strategiaa
kuin vesi-infuusioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Pohjustan seuraavaa tekniikka hiukan, koska
alkoholiuutteiden eli ns. tinktuuroiden valmistamisesta monelle saattaa herätä kysymys: eikö alkoholi ole
elimistöllemme äärimmäisen tuhoisaa ja epäterveellistä?
On hyvä ymmärtää, että niin kehossamme kuin luonnossakin syntyy fermentoitumisen (käymisprosessin)
tuloksena jatkuvasti erilaisia alkoholeja. Mitä enemmän syömme heikkolaatuista ruokaa, jota lisäksi
yhdistelemme “väärin”, sen enemmän kehomme tuottaa metabolisten prosessien lopputuloksena erilaisia
alkoholeja (fermentoituminen).
Alkoholit voidaan luokitella sen mukaan kuinka monta hiiltä on liittynyt hydroksyyliryhmää sitovaan hiileen.
Primäärisessa alkoholissa hydroksyyliryhmää sitovaan hiiliketjuun on liittynyt yksi hiili. Tintuuroiden
valmistamiseen käytetää etanolia eli kansankielellä viinaa. Primääristen alkoholien, kuten etanolin metabolia
kulkee suurimmaksi osaksi kahden hapettavan entsyymin (alkoholi-, ja aldehydidehydrogenaasi) kautta ensin
aldehydiksi ja sitten karboksyylihapoksi. Sekä aldehydin että karboksyylihapon myrkyllisyys aiheuttavat oireita,
tyypillisesti asidoosin eli kansankielellä krapulan. Keho haluaa muuntaa etanolin vähemmän myrkylliseen
muotoon ja pilkkookin siitä maksassa asetaldehydiä (etanaalia), joka ei ole soluille yhtä vaarallista kuin
formaldehydi. Tästä hapettumisprosessi jatkuu ja lopputuloksena saadaan etikkahappoa, joka ei ole yhtä lailla
myrkyllistä kuin aiemmat metaboliitit. Itse asiassa jokainen tunnistaa käytännön kokemuksesta tämän "vanhan
viinan" tuoksun, joka syntyy etikkahaposta.
Kysymys kuuluu: miksi shamaanilla on työkalupakissaan välineet myös tinktuuroiden valmistamiseen?
- Vesi-infuusioista ei saada yhtä voimakkaita ja lääkinnällisiä kuin alkoholiuutteista
- Alkoholiuutteiden säilyvys on erittäin hyvä - jopa useita vuosia
- Alkoholiuutteiden avulla lääkinnällisiä yhdisteitä on helposti ja nopeasti saatavilla silloin kuin meillä ei ole
aikaa alkaa valmistamaan pitkään kestäviä infuusioita
- Alkoholi ohentaa vertamme ja toimii tehokkaana kuljetusaineena
- Alkoholi parantaa yrttien imeytymistä noin 30%
- Alkoholi on huomattavasti vettä voimakkaampi liuotin, jonka joukossa on toki aina myös vettä (huomaa, että
valmistamme samalla yrteistä siis myös kylmäinfuusion alkoholin joukossa olevaan veteen)

Echinacea purpurea

Tinktuura

TINKTUURAT!
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Alkoholi ei toki ole missään muodossa suositeltavaa maksavaivaisille tai odottaville äideille. Tiedämme
kuitenkin, että etanolin kiehumispiste on 78,3°C. Voimma käyttää tätä tietoa hyväksemme jos haluamme
minimoida alkoholin tuomat haittavaikutukset elimistössämme. Lisäämällä pipetillä valmista tinktuuraa
kiehuvan teen joukkoon, höyryyntyy alkoholi jättäen teen joukkoon kuitenkin lääkinnälliset aineksensa.
Toinen strategia, jota suosittelen alkoholin vaikutusten minimoimiseksi on maarianohdakkeen (St. John's
Wort) käyttö. Tämä superyrtti tehostaa ja suojelee maksamme toimintaa äärimmäisen tehokkaasti, jolloin
alkoholin (aldehydien) mahdolliset haittavaikutukset esimerkiksi maksamme toimintaan, saadaan
minimoitua käytännössä täysin. Maarianohdakkeen tehoa kuvaa mielestäni hyvin se, että ehkäpä Suomen
myrkyllisin mahdollinen yrtti maksalle on valkokärpässieni, jonka myrkylliset amatoksiinit (hiilitetrakloridi)
aiheuttaa käytännössä maksan toiminnan pysähtymisen. Kuitenkin henkilöllä, joka on nauttinut
maarianohdaketta 24 tunnin sisällä valkokärpässienen nauttimisesta on melko hyvät mahdollisuudet säilyä
hengissä, maarianohdakkeen maksaa voimakkaasti suojelevien vaikutusten vuoksi.
Tinktuura eli alkoholiuute valmistetaan uuttamalla murskattua kasvimassaa vahvassa (40-90%) alkoholissa.
Jos käytetään enemmän vesiliukoisia ainesosia sisältäviä, riittää 25% alkoholi. Uuttosuhde on painon
mukaan yleisesti 1 osa kasvia ja 2-5 osaa alkoholia; kuivatut yrtit vaativat yleensä 4-5 osaa alkoholia.
Uutosta sekoitetaan kerran päivässä ja noin kahden viikon kuluttua seos siivilöidään ja suodatetaan esim.
kankaan tai suodatinpussin läpi. Uute puristellaan talteen kasvimassasta mahdollisimman tarkkaan. Katso
tästä havainnollistava video tinktuuroiden valmistamisesta.
Alkoholiuutetta voi tehdä melkein mistä kasvista tai kasvinosasta tahansa, riippuen siitä, mihin kasvinosaan
yrtit säilövät vaikuttavat aineet. Näitä osia voivat olla: juuri, varsi, lehdet, kukat, siemenet. Uutetta voi
tehdä monista kasveista esim. nokkosista, auringonhatusta (punahatusta), ruusujuuresta, kahvista,
mustaherukan lehdistä, kuivatuista marjoista, koivun lehdistä, siankärsämön juuresta, maa-artisokan
mukuloista, mintun lehdistä, inkivääristä, pau d’Arcosta, kissankynnestä, pakurikäävästä, eri kasvien
siemenistä, lipstikan lehdistä ja niin edelleen. Rohdosyrtit on hyvä silputa ja kuivata ensin esimerkiksi
kuivurilla, uunin päällä, tai saunassa.
Se montako tippaa päivässä voi nauttia, riippuu kasvista ja uutteen väkevyydestä. Yleensä kasvitinktuuraa
voi nauttia valtavasti ennen kuin mitään sivuvaikutuksia esiintyy. Sopivan tippamäärän voi hakea
kokeilemalla, mutta jos esimerkiksi uuttaa 300 g ruusujuuren kuivattua juurisilppua 1 litraan alkoholia,
niin saadaan sopivaksi päiväannokseksi noin 40-50 tippaa. Tämäkin riippuu siitä, kuinka vanhaa juuri on,
koska vaikuttavien aineiden määrä vaihtelee kasvuympäristön mukaan. Ruusujuuren suurikaan yliannostus
ei tosin aiheuta juuri mitään ongelmaa. Yleinen nyrkkisääntö uutteen läkinnällisemmäksi annostusohjeeksi
on 15-20 tippaa veden kera 3-5 kertaa vuorokaudessa. Itse lisään eliksiireihini silloin tällöin noin 2 rkl
jotain tintuuraa jos uutteiden nauttimiselle ei ole erityistä tarvetta.
Tinktuurapullot säilötään viileään hämärään paikkaan kauas auringonpaisteesta. Auringonvalo tuhoaa
uutteessa olevia tehoaineita. Käytä mahdollisuuksien mukaan laadukkaita tummia lasipulloja tai
huippulaadukasta violettia lasia (esim. Miron). Tinktuura säilyttää tehonsa oikein varastoituna vuosia.
Voit valmistaa mahtavia lääkinnällisiä makauttajia lisäämällä valmiin tinktuuran joukkoon 50% jotakin
laadukasta makeutusainetta (kotimainen luomuhunaja, agave nektari). Vastaavia makeita tintuuroita on
helppo lisätä eliksiiriensä joukkoon tai käyttää esimerkiksi raakasuklaan valmistamiseen.
Bonus
Alkemistit tiesivät jo 1200-luvulla, että kuun vetovoima vaikuttaa nesteiden toimintaan ja ominaisuuksiin.
Tämän vuoksi he ajoittivat tinktuuroiden valmistamisen aina uuden kuun alkuun, huomattuaan, että
uutteista tuli tällä tavalla voimakkaampia ja lääkinnällisempiä.
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Eliksiirit
Eliksiireillä tarkoitetaan nestemäisessä muodossa nautittuja juomia, joilla haetaan tavallista voimakkaampia
ja!synergistisiä vaikutuksia elimistömme toimintaan. Eliksiirien pohja rakennetaan yleensä voimakkaiden
yrttien varaan, jonka jälkeen joukkoon lisätään kokonaisuutta tukevia ainesosia. Jokaisella eliksiirillä tulee
lisäksi olla tietty teema ja tarkoitus.
Yksi syy miksi suosittelen kohta esittelemäni strategian lisäämistä jokaiselle jatkuvasta energisestä olotilasta
kiinnostuneelle, on se, että nestemäisessä muodossa nautittu ruoka mahdollistaa ravinnon helpon
imeytymisen ja energisen olotilan myös ruokailun jälkeen. Jokainen tietää miltä ruuansulatuksellemme
vaikean pommin, esimerkiksi liha+pasta-aterian jälkeen tuntuu - meitä väsyttää ja ramaisee. En toki
suosittele, että kukaan alkaa elämään pelkillä mehuilla ja smoothiejuomilla, mutta alla on ainakin yksi
toimivaksi todettu väline, joilla päivittäiseen ruokavalioonsa voi lisätä rutkasti ravinteita säilyttämällä vireän
olotilan.!
Katso!tästä video, jonka tein oman aamueliksiirini valmistamisesta, niin pääset nopeasti kärryille juoman
valmistamisen käytännön osuudesta. Videolla valmistamani eliksiirin resepti oli:
- Kuumainfuusio, jossa litra lähdevettä, 3 rkl!pakurikääpää 2 rkl pau d'Arcoa ja kourallinen kuivattua
nokkosta
- 2-3 dl manteleita (liotettuna)
- 6 taatelia
- 1 rkl siitepölyä
- 1rkl maca-jauhetta
- 1rkl spirulina-jauhetta
- 1/2 tl vanilja-jauhetta
- 1 rkl tyrni-/karpalojauhetta
- 100g kotimaisia pakastemustikoita
. 2 rkl kaakaonibsejä
- Veitsenkärjellinen suolaa

Lisäksi suosittelen katsomaan myös tämän videon, jolla käyn läpi lisää ideoita eliksiirien valmistamiseen.
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Askel 0
Aluksi meidän tulee selvittää mihin tarpeeseen lähdemme valmistamaan eliksiiriä. Helppoja ja hyviä valintoja
kaikille ovat esimerkiksi vastustuskykyämme tukevat eliksiirit, jotka tasapainottavat kehomme toimintaa,
lähtötilanteesta riippumatta.
Askel 1
Valmista pohjaksi voimakas neste kylmä- tai kuumainfuusion avulla. Parhaimmillaan käytät valmistamiseen
luonnosta haettua lähdevettä. Yksi huikeimmista kotimaisista superyrteistämme,!pakurikääpä on erinomainen
pohja teelle. Pakurikääpä on myös ns. "tonic herb" eli adaptogeeni, joka ei aiheuta epätasapainoja tai toksisia
vaikutuksia suurissakaan määrissä nautittuna -edes pitkällä aikavälillä. Muita hyviä ideoita ovat eliksiirin
teepohjan rakentamiseen ovat erilaiset superyrtit (kotimaiset , suoraan luonnosta saatavat ovat yleensä
parhaita ja halvimpia, jos viitsii itse nähdä hieman vaivaa ja perehtyä aiheeseen (esim. nokkosen-, takiaisentai voikukanjuuret). Lisäksi Kiinassa ja Keski-Amerikassa on erittäin vahvat perinteet herbalismissa ja myös
sieltä voi poimia pannuunsa parhaita välineitä mm. chanca piedra, pau d'Arco, kissankynsi (cat’s claw),
lakkakääpä (reishi) jne.), riippuen tietenkin yrteillä haetuista tarkoitusperistä (esim. elimistön puhdistaminen,
immuunijärjestelmän vahvistaminen, hormonitoimintaan vaikuttaminen).
Piristystä tai rasvanpolttoa tavoittelevaa suosittelen kokeilemaan eliksiirin pohjana esimerkiksi vihreää teetä,
yerba matea tai vaikkapa laadukasta luomukahvia.
Askel 2
Laita blenderiin eli tehosekoittimeen muutama desilitra aktivoituja pähkinöitä tai siemeniä (parhaiten
toimivat rasvaisemmat pähkinät kuten macadamian-, para-, ja cashew-pähkinät). Pähkinöitä/siemeniä
kannattaa liottaa 8-24 tuntia, jotta pähkinöiden/siementen sisältämät entsyyminestäjät pilkkoutuvat
liotusvedessä ja ravinteet tulevat kehollemme entistä helpommin käytettävään muotoon. Tämä ei ole
välttämätöntä, mutta suotavaa varsinkin niille, joilla on ongelmia ruuansulatuksen ja vatsan toiminnan
kanssa.
Voit halutessasi vielä kuivattaa pähkinät liotuksen jälkeen, jolloin voit käyttää aktivoituja pähkinöitä jatkossa
nopemmin. Kuivata tällöin pähkinöitä matalassa lämpötilassa (n. 40 asteessa kuivurissa) 24 tuntia.
Lisää tehosekoittimeen, pähkinöiden/siementen joukkoon jäähdytetty tee (6-8dl), ja blendaa pähkinät sekä
tee herkulliseksi pähkinä-/siemenmaidoksi.
Huom! Jos tavoitteena on hakea optimaalista energisyyttä, pidän 6 dl kokoista juomaa parhaana kertaannoksena, koska vatsan tyhjentyminen on nopeinta 6 dl nesteannoksilla (Leiper 2001).
Askel 3
Laita pöydälle iso kulho ja siivilöi pähkinä-/siemenmaito erilleen liukenemattomasta kuitumassasta
käyttämällä apuna isoa,!tiheäsilmäistä siivilää tai -pussia (voit käyttää!tarkoitukseen erikeen valmistettua
pussia!tai etsiä käsiisi vaikkapa nailonisen hedelmäpussin, joka ajaa mainiosti saman asian).!
Huom! Kuidun siivilöiminen ei ole välttämätöntä varsinkin jos saat kuitua vähän muusta ravinnosta.
Shamaanin valmistaman eliksiirin ideana on kuitenkin luoda juoma, joka pitää energiatasomme korkeana.
Tämän vuoksi kuitujen siivilöinti on melko olennainen tekijä.
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Askel 4
Kaada pähkinä-/siemenmaito kulhosta takaisin blenderiin ja lisää joukkoon kaikki haluamasi raakaaineet (marjat, jauheet, hedelmät, öljyt, öljyinfuusiot, makeutusaineet, tinktuurat jne.).
Askel 5
Kun olet blendannut ainekset sekaisin on juoma valmis. Nauti eliksiiri rauhallisesti, huolellisesti
pureskellen ja tarjoile herkullista juomaa myös ystävillesi tai perheenjäsenillesi. Vastaavanlainen juoma
on erinomainen väline päivän aloittamiseen. Se sisältää runsaasti ravinteita, jotka imeytyvät tasaisesti,
antaen energiaa pitkän aikaa. Suosittelen nauttimaan päivässä vain yhden vastaavanlaisen eliksiirin ja
tasapainottamaan olotilaa nauttimalla eliksiiriä seuraavalla aterialla reilusti vihreitä vihanneksia ja
kasviksia.
Kuinka käytännössä?
Itse en usko kovin kestävästi yksittäisten reseptejen voimaan, vaan pyrin pikemminkin näyttämään
tapoja ja konsepteja, joilla jokainen voi itse loihtia tilanteeseen, olotilaan ja ympärisöön parhaiten
soveltuvia ruokia. Yleensä tahtoo kuitenkin olla, että saatavillamme olevat raaka-aineet, ympäristö ja
vallitseva fiilis muokkaavat ruokailutottumuksiamme niin paljon, että valmiiden reseptejen sisältämät
249,58mg tätä ja 874ug tätä raaka-ainetta -ohjeita tärkeämpää on hahmottaa tekniikka, jonka jälkeen
loppu sujuu omalla painollaan. Tässä kuitenkin muutamia ideoita raaka-aineista joista voit eliksiirejäsi
koota:
Esimerkki: tasapaino ja immuniteetti
- Pakurikääpä (6-8dl, kuumainfuusio)
- Parapähkinöitä (2-3dl)
- 1 rkl kylmäpuristettua kookosöljyä
- 4 tuoretta taatelia
- 1 kukkurallinen ruokalusikallinen marjajauhetta (camucamu, acai, tyrni, karpalo tmv.)
- 100g mustikoita
- 1rkl mesquite-jauhetta
- 1/2 tl vanilja-jauhetta
- 2 rkl pau d’Arco -tinktuuraa (20% uute)
Ideana kaikissa eliksiireissä on saada aikaan kokonaisuus, jossa jokainen raaka-aine tuo oman
palasensa kokonaisuuden rakentumiseen. Tässä eliksiirissä teemana on immuunijärjestelmän
tasapainoinen tukeminen ja tottakai herkullisen maun aikaansaaminen. Esimerkiksi pakurikäävän
polysakkaridit yhdistettynä C-vitamiiniin (marjat) parantavat synergiassa vaikutusta
immuunijärjestelmämme toimintaan moninkertaisesti. Vanilja ja mesquite yhdistettynä
parapähkinöiden ja kookosöljyn luomalle kermaisuudelle taas saavat aikaan äärettömän hyvän maun.
Ota selvää yksittäisistä yrteistä,!superfoodeista!ja muista raaka-aineista ja perehdy niiden tarjoamiin
ominaisuuksiin. Näin opit nopeasti yhdistelemään lopullista vaikutusta tukevia ruoka-aineita niin, että
yhteisvaikutus voi olla hyvinkin voimakas.
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Älä kuitenkaan tee eliksiireistä turhaan sekasotkuja laittamalla joukkoon koko ruokakaappisi sisätö. Omaksu
mielummin ideologia, jonka toivon jäävän mieleesi parhaiten tämän pienen tarinan kautta.
Etnobotanisti Mark J. Plotkin lähti 90-luvulla tutkimaan Amazonin viidakon aluperäiskansojen käyttämiä
menetelmiä tautien parannuksessa ja kansanlääkinnässä. Kirjoissaan hän kertoo mm. tapauksesta, jossa hän
mittasi kahden alkuperäiskansoihin kuuluneen keski-ikäisen naisen verensokeriarvoja ja huomasi, että ne
olivat niin korkeat, että kummankin naisen olisi pitänyt olla käytännössä kuollut. Perulaisen alkuperäiskansan
asukkaat olivat kuitenkin kutsuneet lähiheimon shamaanin parantamaan naisten vointia. Shamaani juotti
naisille kolmen päivän ajan 4 kertaa päivässä 2 lusikallista erilaisista yrteistä valmistamaansa tummaa
juomaa. Kun Plotkin mittasi kolmen päivän kuluttua naisten verensokeriarvoja, olivat ne normalisoituneet
täysin.
Tapahtuneesta häkeltynyt Plotkin toimitti näytteen juomasta Yhdysvaltalaiseen laboratorioon, mutta kemistit
eivät tunnistaneet siitä ainuttakaan vaikuttavaa ainesosaa. Tämä on samalla hyvä esimerkki synergiasta,
mahdollisen placebo-vaikutuksen tehosta ja ravintoaineiden vielä tuntemattomista yhteisvaikutuksellisista
ominaisuuksista. Kun Plotkin haastatteli perulaista shamaania sai hän vastaukseksi kommentin, jonka toivon
jäävän mieleesi: "Luuletko että kuluttaisin aikaani lisäämällä tarpeettomia yrttejä lääkkeisiini?". Eli
valmistaessasi eliksiirejä, pidä kokonaisuus mielummin yksinkertaisena, kuin lukuisten ainesosien
hallitsemattomana sekamelskana.

Shamaanin sanasto
Infuusio: haude
Maseraatio: kylmähaude
Dekokta: kuumahaude
Tinktuura: alkaholiuute
Maserointi: yrttien koneellista murskaamista ennen tintuuran tekemistä
Hermeettinen sinetöinti: ilmatiivis sinetöinti
Neste-ekstrakti: Tinkruuta, jossa käytetään yrttiä ja alkoholia suhteessa 1:1
Merkki: tinktuuran valmistamisessa käytetty yrtti

Tiedoksi
Tämän kirjan tarkoituksena on jakaa terveystietoa ainoastaan opiskelu- ja sivistysmielessä. Tarkoitus ei ole
korvata ammattilaisten, kuten lääkäreiden palveluja. Kirjoittajan tarkoituksena ei ole kuvata tai määrätä mitään
tuotetta parannuskeinoksi, lievittäjäksi, hoidoksi tai ehkäisyksi mihinkään tautiin. Jos lukija käyttää kirjan
sisältävää tietoa, haki hän sitten samalla lääketieteellistä apua tai ei, kirjoittaja ei ole vastuuvelvollinen tai
muuten vastuullisia mistään tappioista, haitasta tai vahingosta, jonka tämän kirjan sisältämä tieto aiheuttaa tai,
joka sen perusteella ilmenee suoraan tai välillisesti.
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