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Syö, nauti ja iloitse –
elä hyvää elämää
Ruoansulatuksen toimimattomuus on nykyisin yleinen
terveydellinen ongelma. Jopa yksi viidestä 25–65-vuotiaasta naisesta kärsii ruoansulatusongelmista. Ruoan ja
ruokailun pitäisi olla ilo, ei jatkuva huolen aihe. Kiireinen
elämänrytmi ja stressi sekä syömämme ruoka ja elämäntavat vaikuttavat suoraan ruoansulatukseemme.
Maistuva, hyvää tekevä ruoka on itsensä hoitamista
parhaimmillaan. Terveytemme ”asuu” vatsassamme.
Jos stressaat vatsallasi tai huomaat joidenkin ruokien
aiheuttavan vatsavaivoja, tarkastele elämäntapojasi
ja kokeile tilanteen tasapainottamista pienillä ruokavaliomuutoksilla. Vaikka olemme yksilöitä, eikä yhtä
oikeaa vastausta vatsaongelmiin ole, voimme kuitenkin
vaikuttaa siihen mitä, milloin ja miten syömme. Tästä
oppaasta löydät vinkkejä vatsan luonnonmukaiseen
hyvinvointiin, asiantuntijana on kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon erikoistunut tietokirjailija Varpu Tavi.
Tiesitkö, että positiivinen olo edistää ruoansulatusnesteiden muodostumista ja nälkä ruoan sulamista? Alfred
Vogelin mukaan hyväntuuliset ihmiset omaavat paremman ruoansulatuksen. Laita siis ruokaa ilolla ja rakkaudella, kata kauniisti ja syö kiireettömästi. Terveellinenkin
elämä on tehty elettäväksi ja nautittavaksi!
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Ruoansulatusjärjestelmä
on kuin junarata
Kuvittele, että ruoansulatusjärjestelmä on junarata, jota
pitkin junat kulkevat säännöllisesti. Yksikin väliin jäänyt
pysähdys sekoittaa koko pakan. Matkustajat eivät pääse
kyytiin tai kyydistä pois, tulee myöhästymisiä, tapaamisten peruutuksia jne. Ruoan matka elimistössä toimii
samaan tapaan. Jos ruokaa ei käsitellä huolellisesti
ruoansulatusjärjestelmän jokaisessa vaiheessa, syntyy
koko kehoon kaaos.
Epäsäännöllisyys, kiire, huonolaatuinen ravinto ja stressi
rasittavat vatsaa. Paksusuolen tehtävä on poistaa jätteitä ja toksiineja ihmiskehosta kerran tai kaksi päivässä.
Eli osan väestä on päästävä junasta pois, jos lisää tulee
jokaiselta asemalta. Mikäli poistumista ei tapahdu,
ruoansulatus häiriintyy ja syntyy vatsaoireita.

Ruoalla ei ole hampaita
Kun ruoka saapuu elimistöön, se pitää pureskella huolella. Vain pieneksi jauhettu ruoka käynnistää elimistömme
ruoansulatusprosessin kunnolla. Pureskelu valmistelee
vatsaa ruoan mahalaukkuun saapumiseen, laukaisee
mahahapon ja ruoansulatusentsyymien tuotannon sekä
ruoan sulattamisen. ”Vauhdissa” syöty ruoka ei sula
riittävästi, tällöin ravintoaineet eivät imeydy kunnolla ja
seuraa turvotusta tai jopa aliravitsemusta syödyn ruoan
määrästä riippumatta.
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Ruoan matka jatkuu
Ruoka kulkee ohutsuolesta paksusuoleen, jonka eritteet
auttavat ruoan siirtymistä peräsuoleen. Paksusuoli
imeyttää vettä, vitamiineja ja suoloja ruoasta. Mitä kauemmin jäänteet ovat paksusuolessa, sitä kovemmiksi ja
kuivemmiksi ne muuttuvat. Ja sitä hankalampi paksusuolen on siirtää niitä eteenpäin. Uhkana on ummetus.
Mikäli jätemassa ei pääse eteenpäin, se voi kuivumisen
ja seinämään kiinnittymisen lisäksi myös mädäntyä. Tällöin suolessa alkaa kasvaa hajua aiheuttavia bakteereita.
Likainen paksusuoli tarkoittaakin likaisempaa verta, se
taas aiheuttaa ärtyisyyttä, väsymystä ja alakuloa. Kostea
ja runsas uloste taas täyttää suolen, pitää sen seinämät
puhtaina, ylläpitää hyvien bakteerien elinmahdollisuuksia ja viestittää aivoille suolen tyhjentymistarpeesta.

Vältä pysähtynyttä junaa

Hyvät bakteerit
Hyvät bakteerit hajottavat ruokaa, pilkkovat jäänteitä
ja tuhoavat myrkyllisiä kemikaaleja. Ne tuottavat myös
B- ja K-vitamiineja, joista osa imeytyy verenkiertoon
paksusuolessa. Esimerkiksi hyvälaatuinen lactobacillus
acidophilus -bakteeri on isossa roolissa tuottaessaan
tärkeiden mineraalien, kuten raudan ja kalsiumin imeytymistä edistävää maitohappoa. Mitä happopitoisempi
paksusuoli on, sitä vähemmän siellä on taudinaiheuttajia ja sitä elinvoimaisempia hyvät bakteerit ovat.

Kuvittele, kuinka nihkeää ja ärsyttävää on istua tunteja pysähtyneessä junassa. Odottaa ja odottaa. Junan
etenemiseen et voi vaikuttaa, mutta suolesi sisältöön ja
toimintaan voit.

Emäksisempi paksusuoli taas muodostaa enemmän
toksiineja. Kun toksiinien poistuminen hidastuu, ilmenee
mätänemistä, ilmavaivoja, turvotusta ja muita oireita.

Sinun kannattaa huolehtia hyvälaatuisesta ja monipuolisesta ravinnosta, syödä ja liikkua säännöllisesti.
Huolehdithan myös magnesiumin saannista, sillä sen
puutos heikentää paksusuolen tärkeää lihasta. Vältä
roskaruokaa sekä liiallista vehnän, sokerin, alkoholin,
juustojen ja leivän nauttimista. Myös suuret määrät kahvia, punaista lihaa ja suklaata ovat suolistolle haitaksi.
Suosi salaatteja, vihanneksia ja täysjyväriisiä – ja tee
runsaasta veden juonnista tapa!
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Suoliston kunto on
immuunipuolustuksemme
avain
Tiesitkö, että immuunijärjestelmämme soluista yli 70 %
elää suolistossa? Suolistomme miljoonilla bakteereilla
on tärkeä rooli terveydellemme. Tasapainoinen suolistobakteerikanta säästää kiusallisilta ruoansulatusvaivoilta
ja tukee vastustuskykyä. Kun suolistomme voi hyvin,
ruoansulatuksemme toimii moitteetta, ravinteet imeytyvät tehokkaasti ja meidän on helpompi nauttia elämästämme.
Suolistossamme on kahdenlaisia bakteereita: hyödyllisiä
ja haitallisia. Ensimmäiset tuottavat maitohappoa, jonka
happamuus suojelee suolistoa haitallisilta, sairauksia
aiheuttavilta bakteereilta. Hyvälaatuiset bakteerit luovat
elinympäristön, jossa haitallisten bakteerien on hankala
elää ja häiritä elimistömme toimintaa. Tällöin aineenvaihdunta on tehokasta ja ruoansulatusentsyymien
tuotanto runsasta. Kun hiilihydraatit ja rasvat pilkkoutuvat tehokkaasti, toimii suoli aktiivisesti elimistön jätettä
poistaen.
Suoliston tasapainoa voi tukea esim. luonnonjogurteilla
ja erilaisilla probiooteilla. Molkosan® puolestaan sisältää
runsaasti L+-maitohappoa ja siten se tukee hyvien bakteerien elinvoimaisuutta ja ruoansulatuksen toimivuutta
tehokkaasti.
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Vaivoja vatsassa turvotusta, murinoita,
ilmavaivoja ja ummetusta?

Jos vatsasi toimii hyvin, voit onnitella itseäsi. Monille
vatsan toimintahäiriöt ovat jokapäiväinen ongelma.
Satunnainen oireilu ei varmasti lannista ketään, mutta kun kiusalliset vaivat vaikuttavat elämänlaatuun ja
elinvoimaan kuukaudesta toiseen, on tosi kyseessä.
Silloin ruokavalion ja ruokailutapojen tarkastaminen
sekä tarvittaessa myös tutkimuksiin meno on paikallaan.
Ennaltaehkäisy on yleensä pitkittyneen vaivan hoitoa
helpompaa.

Ja jos edellä mainituissa skarppaaminen tuntuu vaikealta,
kuvittele minkälaista elämäsi olisi ilman kiusallisia
vaivoja. Hyvä olo on tehokas motivaattori. Ruokailun ja
elintapojen lisäksi voit käyttää laadukkaita ravintolisiä
tukemaan hyvinvointiasi.

Molkosan®

Maitoheravalmiste jokapäiväiseksi juomaksi. Sisältää L+maitohappoa, joka pitää hyvät bakteerit tyytyväisinä ja
toimintakykyisinä. Laktoositon ja kaloriton.

Cynara

Latva-artisokkauute, tehostaa ruoansulatusta ja aktivoi
ruoansulatusentsyymejä sekä tukee maksan toimintaa.

Ruoansulatuselimistölle myös liiallinen stressi ja kiire
ovat myrkkyä. Lisäksi ne laskevat mielialaa ja se taas
heikentää ruoan sulamista. Kun ruoka ei sula kunnolla
siitä seuraa yleensä turvotusta, kipuja, murinoita ja
ilmavaivoja. Vaivan pitkittyessä ummetusta, suolen
ärtymistä, tulehduksia tms.

Tarkista ainakin nämä:
• Onko ruokavaliosi terveellinen ja riittävän kasvis-		
pitoinen
• Syötkö säännöllisesti ja rauhallisesti, pureskeletko 		
kunnolla
• Juotko vähintään 1,5 litraa vettä päivässä
• Syötkö ruoan liian kylmänä tai kuumana, ethän hotki
• Vältäthän liikaa sokeria, kahvia, virvoitusjuomia ja 		
alkoholia
• Huolehditko liikunnan ja ulkoilun riittävyydestä
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Suolen epänormaali bakteerikanta eli dysbioosi on yleinen
ruoansulatuksellinen vaiva, joka aiheuttaa jatkuvaa väsymystä ja heikkoutta. Epätasapainoisessa tilassa elimistö
ei pysty käyttämään ravintoa kunnolla hyväkseen ja solut
jäävät ilman tarvitsemiaan ravintoaineita, vaikka söisikin
määrällisesti riittävästi. Seurauksena on aliravitsemus, ihminen voi huonosti ja väsyy.
Tiettyjen lääkkeiden, kuten antibioottien haittavaikutukset
voivat aiheuttaa dysbioosia, sillä ne tuhoavat suolistosta
myös hyviä bakteereita. Dysbioosin itsehoitoon voi käyttää probiootteja sekä suoliston hyviä bakteereja tukevaa
L+-maitohappopitoista Molkosania. Myös lepoa ruoansulatuselimistölle tuova viikoittainen mehupäivä voi tasapainottaa tilannetta, esimerkiksi Biottan punajuurimehu sopii
tarkoitukseen.
Jos lääkekuuri on edessä, voit tukea ruoansulatuskanavan
toimintaa näin: ensin lasillinen Molkosania, joka luo hyville
bakteereille optimaaliset toimintaolosuhteet ja sen jälkeen
tasapainottavat probiootit.

Dysbioosi

väsymyksen syy?

Olon koheneminen ei jää huomaamatta. Kun suolen toiminta normalisoituu, myös ruokahalu ja voimat palautuvat.
Kun ravinto pilkkoutuu kunnolla ja elimistön tarvitsemat
ravinto-aineet pääsevät imeytymään hyvin, joutuu väsymys
tekemään tilaa elinvoimalle!

Varpu Tavin skarppausvinkit
Monet ihmiset kärsivät uupumuksesta, johon ei löydy selvää
syytä. Kaiken pitäisi olla elämäntapoja myöten kunnossa,
mutta silti väsyttää ja olo on voimaton.
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Poista ruokavaliosta sokeri ja valkoiset vehnäjauhot sekä
erityisen makeat ja kuivatut hedelmät. Vältä ruokia, jotka aiheuttavat oireita. Kokeile myös kotimaisten viljojen poisjättämistä eli gluteenitonta ruokavaliota, ja käytä niiden sijaan
luomuriisiä, tattaria, hirssiä ja kvinoaa. Muista Molkosan!
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Vinkkejä kipristelevälle
mahalle
Kun turvottaa
Syynä voi olla laktoosi-intoleranssi, kuukautiset, krooniset tulehdukset ja bakteerien liikakasvu tai ärtyneen
suolen oireyhtymä. Turvotukseen liittyy joskus ruoansulatuskanavan kaasunmuodostuksesta tai kouristustilasta
johtuvia kipuja. Vatsan oireilu voi liittyä myös paniikkihäiriöön, masennukseen tai ahdistuneisuuteen.
Koeta välttää ruokavaliossasi seuraavia:
- pavut, herneet, kaali (yleisiä turvotuksen aiheuttajia)
- liha, kala, kananmunat, soija, kofeiini, viljat, leseet
- liian runsas rasvan käyttö
Jos suoli on ärtynyt, voivat paksusuolessa käymistä
aiheuttavat lyhytketjuiset eli ns. FODMAP-hiilihydraatit
saada aikaan kipu- ja turvotusoireita. Näitä sisältävät
mm. fruktoosi, valkoinen leipä, ruisleipä, paprika, lanttu,
kaalit, sipuli, purjo, omena, päärynä, sienet, pavut,
hunaja, luumut, vesimeloni sekä keinotekoiset makeutusaineet. Jos reagoit turvotuksella edellä mainittuihin,
rajoita niiden nauttimista.

Kun närästää
Närästys liittyy tavallisesti mahalaukun liikahappoisuuteen.
Epäsäännöllinen ruokailu, alkoholinkäyttö ja tupakanpoltto
aiheuttavat närästystä ja pahentavat oireita. Sitä lisäävät
usein myös kylmä tai kuuma juoma tai sitrusmehu. Närästyksen oireita voit helpottaa ruokailu- ja elämäntapoja muuttamalla. Vältä rasvaista ruokaa, kahvia, suklaata, valkosipulia,
tomaattia, sitrushedelmiä ja piparminttua. Juo kahvin sijaan
Bambu-juomaa. Pidä kirjaa ruoka-aineista, jotka aiheuttavat
oireita, jotta muistat välttää niitä jatkossa. Syö usein ja vähän
kerrallaan. Vältä iltasyömistä ja tulehduskipulääkkeitä. Kohottamalla sängynpäätyä 15 cm vähennät yöllisiä refluksioireita.

Matkavatsa
Kaikkien vatsa ei kestä matkustamista. Moni kärsii matkoilla
ummetuksesta, joko mahan stressaantumisen tai vieraan
bakteerikannan vuoksi. Autossa, junassa tai lentokoneessa istuminen aiheuttaa turvotusta ja ilmavaivoja. Mukaan
matkoille kannattaa ottaa kuitupitoinen Molkosan® Vitality,
joka tukee suolen toimintaa. Päivittäisen Antitox-tabletin yrtit
tukevat maksaa ja vatsan toimintaa.

Jos turvotuksesi johtuu taas liiallisesta nesteenkerääntymisestä, voi esim. Vogelin Pure&Happy yrttitee tai
Solidago-kultapiisku-uute olla avuksi.
Mikä FODMAP? Lue lisää vogel.fi
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Porkkana Mimosa
– smoothie herkkävatsaiselle
2 annosta
3 dl Biotta porkkanatäysmehua
1 banaani
2 pienehköä appelsiinia tai yksi iso
1 tl Molkosan Vitalityä
2 rkl pellavansiemeniä
2 tl fenkolinsiemeniä
1 tl kanelia
1 tl pähkinä- tai kookosöljyä
Laita kuppiin pellavan- ja fenkolinsiemenet sekä kaneli.
Lisää kiehuvaa vettä sen verran, että ainekset juuri peittyvät. Liota 15-30 minuuttia. Vaihtoehtoisesti voit jauhaa
siemenet ja käyttää ne sellaisenaan. Pilko hedelmät tehosekoittimeen, lisää siemenet ja muut ainekset. Sekoita
pehmeäksi smoothieksi. Nauti hitaasti ja helli vatsaasi!
Huom! Jos jokin ainesosa ei sovi vatsallesi, jätä se pois
tai korvaa vastaavalla.
Herkkävatsaisen smoothie syntyy porkkanamehusta,
jota on perinteisesti käytetty vatsavaivoihin. Banaani
sisältää kaliumia ja pehmentää makua. Appelsiinista saat
C-vitamiinia. Pellava on hyvä kuidunlähde sekä sisältää
tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita. Liotettuna pellavalima rauhoittaa vatsaa ja vilkastuttaa suolen toimintaa.
Fenkolinsiemenet ehkäisevät närästystä ja ilmavaivoja
ja edistävät ravinteiden imeytymistä. Kaneli laukaisee
suolistokouristuksia.
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Alppihera tekee hyvää

ruoansulatukselle
Sveitsin Alppien luonnontilaisilla niityillä laiduntavilla lehmillä on erinomaiset elinolosuhteet. Ne saavat
nauttia puhdasta, monimuotoista ja luonnonmukaista
ravintoa. Juuri näiden elämästään nauttivien lehmien
ravinteikkaasta luomumaidosta valmistetaan Vogelin
laktoositon, maitohappoinen hera eli Molkosan®.
Maitohapon avulla suoliston pH pysyy hyville bakteereille edullisena. Terveessä suolistossa ruoka sulaa hyvin ja
ravinteet imeytyvät tehokkaasti. Tällöin myös puolustusjärjestelmä toimii aktiivisesti ja olo on tasapainoinen.
Alfred Vogel kehitti Molkosanin jo vuonna 1927 päivittäiseksi terveys- ja dieettijuomaksi ja siihen se sopii
nykyäänkin.

Molkosan® Fruit – hedelmäinen juoma
vatsan hyvinvoinnin tueksi
Runsaasti L+ -maitohappoa sisältävä, Molkosan®tuoteperheen uutuus on täynnä hyvää tekeviä ainesosia.
Se sisältää superravinteikasta aroniaa, granaattiomenaa
ja ruoansulatusentsyymien toimintaa tehostavaa kalsiumia. Raikas maku on peräisin hedelmistä ja ripauksesta steviolia.
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Molkosan Fruit -käyttövinkit:
1) Sekoita 1,5 rkl (20 ml) lasilliseen kylmää vettä tai kivennäisvettä.
2) Nauti päivittäin vähintään viikon ajan, niin ehdit huomata juoman hyvää tekevät vaikutukset.
3) Sopii säännölliseen käyttöön koko perheelle, vaikka
pitkin päivää nautittavaksi.
Tutustu myös muihin Molkosan®-tuotteisiin:
Molkosan® Original -heratiiviste
Perus Molkosan vatsan hyvinvointiin.
Molkosan® Vitality -herajuomajauhe
Sisältää kuituja ja vihreää teetä.
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5 syytä valita Vogel-tuote
1. 100 % luonnollisuus
Tuotteet ovat täysin luonnollisia, ilman synteettisiä lisäaineita
tai geenimuunneltuja ainesosia. Raaka-aineet ovat luomuviljelmiltä aina kun mahdollista.
2. Laatua lääketehtaasta
Tuotteisiin käytetään koko kasvi. Vaikuttavuus on parhaimmillaan, kun kokonaisen kasvin kaikki ainesosat ovat valmisteessa. Tuotteet ovat tasalaatuisia ja laatua valvotaan siemenestä
lopputuotteeseen saakka. Tuotteet valmistetaan sveitsiläisessä
lääketehtaassa, ne käyvät läpi kymmeniä laboratoriotestejä
ennen myyntiin vapauttamista.
3. Tuoreus takaa tehon
Tuotteet valmistetaan tuoreista kasveista 24 tunnin sisällä
keräämisestä, jolloin niissä on korkein mahdollinen tehoainepitoisuus.
4. Pakkausmateriaali
Tuotteet on pakattu parhaiten säilyvyyttä ylläpitävään materiaaliin eli lasiin, josta ei irtoa haitallisia aineita itse tuotteeseen.
5. Perinne ja tutkimus
Terveyden hoitaminen rohtokasveilla on yhtä vanhaa kuin ihminen itse. Kasvit ovat olleet tärkeimpiä lääkkeitä vuosituhansia. Lääketieteellisen osastomme jatkuvat tutkimukset takaavat
kasvien tehon ja turvallisuuden tuotteissamme.
Kyllä luonto tietää.

www.vogel.fi
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