
APUA VAIHDEVUOSIIN
Viisi ruokaa, joita kehosi tarvitsee ja 

rakastaa vaihdevuosien aikaan + reseptit!
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Kuumien aaltojen tuoma tukala olo, kiristävä 
housunnappi hidastuneen aineenvaihdunnan 
seurauksena ja valvottuja öitä seuraava 
väsymys.

Tällaiset voivat olla olla vaihdevuodet.

Hormonien tuomat muutokset voivat 
tuoda mukanaan uusia, outojakin oireita ja 
tuntemuksia eikä oma keho yhtäkkiä tunnu 
enää omalta.

Kun vaihdevuodet vyöryvät päälle, se ei 
tarkoita, että elämä olisi ohi tai että oireet 
pitäisi hyväksyä. Se sijaan vaihdevuodet 
kutsuvat pitämään erityisen hyvää huolta 
omasta hyvinvoinnista.

Miten näistä muutoksista saisi otettua 
niskalenkin niin, että ne eivät vie sinua, vaan 
sinä näytät kaapin paikan ja niin, että päivät 
eivät ole vain selviytymistä oireesta toiseen, 
vaan voit kukoistaa omana itsenäsi ja nauttia 
myös tästä elämänvaiheesta täysillä?

Mistä vaihdevuosissa on kyse?
Vaihdevuosioireet ovat monesta tekijästä 
johtuva kokonaisuus ja siksi niiden 
hoitoonkaan ei ole yhtä ainoaa ratkaisua.

Yksi tärkeä tekijä vaihdevuosioireiden 
hillitsemiseen ja hyvän olon lisäämiseen on 
ravinto. Oikeanlainen ravinto voi tasapainottaa 
hormoneja, mikä helpottaa oireita. Lisäksi se 
vaikuttaa verensokeriin ja luuston kuntoon, 
joihin molempiin on tärkeä kiinnittää 
huomiota viimeistään vaihdevuosien aikaan.

Tästä oppaasta löytyvien vinkkien avulla pääset 
hyvään alkuun. Lue seuraavilta sivuilta, mitkä 
viisi ruoka-ainetta on tärkeä pitää mukana 
ruokavaliossa erityisesti vaihdevuosien aikaan 
ja ota käyttöösi maistuvat reseptit!
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Aivoja virkistävä punajuuri
Yksi ravinteikas voimanpesä, joka kannattaa 
pitää jokaisen vaihdevuosi-ikäisen naisen 
ostoslistalla, on punajuuri.

Punajuuret ovat niin sydämen kuin aivojenkin 
ystäviä.

Tutkimukset kertovat, että punajuurten 
nitraatti voi tehostaa vanhenevien aivojen 
toimintakykyä, auttaa ratkaisemaan 
monimutkaisia ongelmia ja helpottaa 
väsymyksestä ja fyysisestä rasituksesta 
toipumisaikaa.

Aikaisemmin ajateltiin, että aivojen kehitys 
lakkaa, kun saavutamme aikuisiän, mutta 
se ei pidä paikkaansa. Aivot muuttuvat 
ja kehittyvät koko ajan ja voimme itse 
omilla valinnoillamme vaikuttaa niiden 
toimintakykyyn.

Jos siis työn, liikunnan ja levon 
yhteensovittaminen tuottaa hankaluuksia, 
punajuuri voi auttaa jaksamaan paremmin.

Lisäksi punajuurten lisääminen ruokavalioon 
voi alentaa korkeaa verenpainetta.

Voi punajuuret! Mitä mahtavaa terveysruokaa!

Punajuurta voi nauttia monella tapaa. Sitä 
voi mehustaa, laittaa aamupirtelöön, syödä 
raasteena tai paistaa uunissa ruoan lisäkkeeksi. 
Suositus on ottaa varman päälle ja kypsentää 
punajuuret aina ennen käyttöä.

Kokeile vaikka seuraavaa paahdettujen 
punajuurten maistuvaa reseptiä!
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Hunajaiset punajuuret
2 annosta

✓✓ 4 keskikokoista punajuurta

✓✓ ripaus suolaa ja pippuria

✓✓ 2 rkl oliiviöljyä

✓✓ 2 rkl balsamiviinietikkaa

✓✓ 2 rkl juoksevaa hunajaa

✓✓ 1 tl pilkottua, tuoretta timjamia

Kuori punajuuret ja leikkaa ne lohkoiksi. 
Ripottele päälle suolaa, pippuria ja 
oliiviöljyä. Paahda 180-asteisessa 
uunissa n. 30 minuuttia.

Sekoita viinietikka, hunaja ja timjami. 
Ota punajuuret uunista ja sivele 
sekoitusta niiden päälle. Laita 
punajuuret uuniin ja paista vielä 
10 minuuttia, kunnes punajuuret 
pehmenevät.

Tarjoile ruoan lisukkeena.
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Luustoa vahvistava luumu
Viimeistään vaihdevuosi-iässä on korkea 
aika alkaa kiinnittää huomiota luustoon 
ja luiden terveyteen. Estrogeeni-hormoni 
nimittäin suojaa luita ja menopaussin jälkeen 
riski sairastua osteoporoosiin kasvaa, sillä 
luukudosta alkaa hävitä jopa 3-5% vuosittain.

Luita suojaamaan suositellaan yleisesti 
kalsiumia ja varsinkin maitotuotteita. 
Kalsiumista huolehtiminen onkin tärkeää, 
mutta moni kärsii laktoosi-intoleranssista 
eikä maito ei välttämättä muutenkaan riitä 
suojaamaan osteoporoosilta.

Sen sijaan eräs yllättäväkin tapa pitää huolta 
luustosta on syödä kuivattuja luumuja.

Eräässä tutkimuksessa päivittäinen kuivattujen 
luumujen syönti pysäytti luukadon 
etenemisen, paransi luiden tiheyttä ja auttoi 
jopa lisäämään jo menetettyä luumassaa. 
Toisessa luukato ei seurannan aikana päässyt 
alkamaan lainkaan luumujen syönnin ansiosta.

Luumuissa on kalsiumia, magnesiumia, 
K-vitamiinia, jotka kaikki ovat tärkeitä 
tekijöitä terveen luuston takana. Lisäksi 
niissä on fenolisia yhdisteitä, jotka toimivat 
antioksidantteina. Yhdessä nämä vitamiinit, 
kivennäisaineet ja yhdisteet pitävät huolta 
luista.

Optimaalinen määrä näyttäisi olevan 100 g/
päivä (n. 10 kuivattua luumua), mutta hieman 
pienemmästäkin määrästä voi olla hyötyä.

Kirsikkana kakun päällä, luumut ovat 
kuitupitoisia ja helpottavat vatsan toimintaa.

Testaapa seuraavaa herkkusmoothieta. jonka 
kaikki ainesosat ovat kalsiumpitoisia.

Mikä maistuva coktail, josta luut pitävät!

Luumusmoothie
✓✓ 100 g kuivattuja luumuja

✓✓ 2 dl mustikoita

✓✓ 2 dl mantelimaitoa

✓✓ 2 rkl seesaminsiemeniä

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 
tehosekoittimella ja nautiskele!
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Menopaussin jälkeen sydänsairauksien 
riski kasvaa. Kurja uutinen on se, että jos 
sairaus iskee, hoito ei tehoa naisiin yhtä 
hyvin kuin miehiin. Siksi ratkaisun avain on 
sairauksien ehkäisyssä ja sydämen terveydestä 
huolehtimisessa.

Yksi hyvä keino pitää sydän tyytyväisenä, 
on sisällyttää ruokavalioon Omega3-
rasvahappoja. Omega3 on hyvää tekevä, 
tulehdusta alentava rasvahappo, joka on 
yhdistetty sydämen terveyteen ja myös 
painonhallintaan.

Toinen sydän-ystävällisen ruokavalion 
kulmakivi ovat kuidut.

Kuiturikas ruokavalio auttaa verensokerin 
hallinnassa, joka on tärkeä tekijä sydäntautien 
ehkäisyssä. Ne voivat auttaa alentamaan 
kolesterolia ja koholla olevia triglyseridiarvoja.

Lisäksi vaihdevuosien aikaan on yleistä, että 
aineenvaihdunta hidastuu. Tällöinkin tarvitaan 
kuituja pitämään yllä vatsan toimintaa.

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla saa syömällä 
pellavansiemeniä. Niissä on sydäntä suojelevia 
Omega3-rasvahappoja ja sekä sydäntä että 
suolistoa helliviä kuituja.

Sydäntä ja suolistoa hellivä pellavansiemenen
Pellavansiemenet ovat myös fytoestrogeeni 
lignaanien lähde, joka osaltaan auttaa 
tukemaan sydän- ja verisuonijärjestelmän 
toimintaa.

Miten paljon hyvää mahtuukaan näin pieniin 
siemeniin!

Ota siis käyttöön seuraava kuiturikas ja 
helppotekoinen tuorepuuro. Se sopii niin 
aamupalalle, välipalaksi kuin iltapalaksikin.

Siemenpuuro
✓✓ 1 banaani

✓✓ 1 päärynä

✓✓ 2 dl erilaisia siemeniä (esim. 
pellavan-, auringonkukan-, 
kurpitsan- ja/tai seesaminsiemeniä)

✓✓ lisää halutessasi tilkka nestettä (esim. 
vettä, kookos- tai mantelimaitoa)

Sekoita kaikki ainekset tasaiseksi 
massaksi tehosekoittimella tai 
blenderillä. Nauti marjojen, hedelmien 
tai kuivattujen hedelmien kera.

Muista, että kuidut sitovat nestettä 
itseensä, joten nauti niitä aina veden 
kanssa!
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Kehoa suojaava parsakaali
Ristikukkaiset kasvikset, kuten parsakaali, 
sisältävät glukosinolaatteja eli orgaanisia 
yhdisteitä, jotka antavat niille kaaleille 
tyypillisen hieman pistävän, kitkerä maun.

Kun nämä yhdisteet hajoavat 
ruoansulatuksessa, syntyy indoleja, aktiivisia 
yhdisteitä, joilla on syöpää ehkäiseviä 
vaikutuksia.

Nämä yhdisteet voivat ehkäistä syöpää monin 
eri tavoin. Ne mm. auttavat suojelemaan 
soluja DNA-vaurioilta, inaktivoivat 
karsinogeenejä ja niillä on sekä antibakteerisia 
että tulehdusta sammuttavia vaikutuksia.

Kuitupitoiset ristikukkaiset kasvikset edistävät 
myös hormonitasapainoa, auttavat pitämään 
verensokerin tasaisena ja aineenvaihdunnan 
käynnissä.

Mitä ihanaa terveysruokaa!

Maukas parsakaali sopii syötäväksi niin raakana, 
höyrytettynä kuin uunissa paistettunakin. Jos 
vatsasi on herkkä, kypsentäminen tekee siitä 
helpommin sulavaa.

Parsakaalisalaatti
Salaatti (2 annosta)

✓✓ 3 dl hienonnettua parsakaalia

✓✓ 3 dl tummanvihreää salaattia

✓✓ 1 dl hienonnettua persiljaa

✓✓ 1 dl hienonnettua punasipulia

✓✓ 10 cm pätkä kurkkua

✓✓ 1 rkl auringonkukansiemeniä

✓✓ 1 rkl kurpitsansiemeniä

✓✓ 1 kl seesaminsiemeniä

Kastike

✓✓ 1 dl oliiviöljyä

✓✓ 1 rkl omenaviinietikkaa

✓✓ 1 rkl Dijon-sinappia

✓✓ 1/2 sitruunan mehu

✓✓ ripaus suolaa

Pilko kasvikset ja sekoita siementen 
kanssa. Valmista kastike ja sekoita 
salaattiin.
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Salviatee
✓✓ 5 dl vettä

✓✓ 5 lehteä

✓✓ 1/2 sitruunan mehu

Kiehauta vesi ja kaada teekannuun. 
Lisää salvianlehdet ja sitruunamehu. 
Anna hautua n. 10 minuuttia.

Edellisten sivujen kasvikset auttavat 
ylläpitämään hyvinvointia pitkällä aikavälillä, 
mm. parantaen luuston ja sydämen terveyttä.

Mutta silloin kun vaihdevuosioireet, esimerkiksi 
kuumat aallot iskevät, ei tieto siitä, että luusto 
voi hyvin, välttämättä auta. Apua on saatava 
heti!

Eräs parantava yrtti, jolla on todettu olevan 
kuumia aaltoja hillitseviä vaikutuksia, on 
salvia. Jopa sen nimi juontaa juurensa 
latinankielisestä sanasta salvare eli parantaa.

Salvia vilisee antioksidantteja eli terveyttä 
tukevia, tulehdusta hillitseviä ainesosia. Sen on 
myös sanottu toimivan hieman estrogeenisesti 
aktiivisesti.

Eräässä tutkimuksessa joukko vaihdevuosi-
ikäisiä naisia käytti tuoretta salviaa kahdeksan 
viikon ajan. Tuloksia mitattiin sekä kuumien 
aaltojen ilmaantumistiheydellä että 
intensiteetillä.

Jo neljän viikon jälkeen jälkeen kuumien 
aaltojen kokonaismäärä oli alentunut 
keskimäärin 50% ja kahdeksassa viikossa 64%. 
Myös aaltojen intensiteetti aleni.

Salviaa voi käyttää maustamaan ruokia tai siitä 
voi hauduttaa lämmintä teetä.

Ah, mikä tuoksu leijaileekaan teetä 
hauduttaessa!

Kuumia aaltoja hillitsevä salvia
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Liity mukaan uuteen valmennukseen
Jätä ikävät vaihdevuosioireet taakse ja astu kukoistavaan oloon. 
Uusi kurssi muuttaa vaihdevuodet oikeiksi voimavuosiksi.

Vaihdevuosien aikaan kehossa tapahtuu hormonaalisia 
muutoksia ja mikäli itsestä ei pidä hyvää huolta, voivat oireet, 
kuten salakavala painonnousu, huonot yöunet, väsymys 
ja hikoilukohtaukset muuttua arkipäiväksi. Kaiken lisäksi 
hormonien pyörityksen keskellä liian usein unohtaa itsensä 
ja sen, että on muutakin kuin äiti, vaimo, ruoanlaittaja tai 
pyykinpesijä.

Mutta onko vaihdevuosien pakko olla tuskallista 
hormonimyllerrysten aikaa?

Vastaus on ei.

Asia, josta harvoin puhutaan, on se, että ikäviä oireita on 
mahdollista helpottaa tai jopa välttyä niiltä täysin. Vaihdevuodet 
eivät nimittäin ole sairaus, vaan ennemminkin merkki siitä, että 
keho kaipaa huomiota.

Menopaussia ei kannata odottaa passiivisena oireiden kanssa 
tuskaillen, eivätkä hormonihoidot ole ainoa mahdollinen 
helpotus vaivoihin.

Uusi, pian alkava kurssi herättää vaihdevuosi-ikäiset naiset 
pitämään parasta mahdollista huolta itsestään ja näyttää askel 
askeleelta, kuinka selvitä voittajana vaihdevuosista–eikä vain 
selvitä, vaan suorastaan kukoistaa!

Kun tiedät tarkalleen mitä tehdä, voit ottaa oman terveyden 
ohjat käsiin helposti ja tuntea itsesi taas omaksi itseksesi.

Kurssi toimii, koska se ei keskity hoitamaan pelkästään oireita, 
vaan myös syitä niiden takana.
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Kurssilla opit mm.:
✓✓ Miten syöt niin, että hormonitoimintasi pysyy 

tasapainossa, saat pidettyä aineenvaihdunnan 
käynnissä ja sydämesi ja luustosi pysyvät vahvoina. 
Yksinkertaisten ravintomuutosten myötä oireetkin 
helpottavat ja painoa on helpompi hallita.

✓✓ Miten liikut niin, että kehosi pysyy kunnossa, 
vahvana ja elinvoimaisena ja tiedät milloin 
on aika järjestää aikaa myös levolle ja 
palautumiselle. Ohjeiden avulla nukut 
paremmin, jaksat arjen pyörteissä ja vältät 
väsymyksestä johtuvan aivosumun.

✓✓ Miten suhtaudut itseesi ja kehoosi lempeästi ja 
hyväksyvästi ja voit edelleen tuntea itsesi naiseksi.

✓✓ Miten hoidat vaihdevuosioireita lääkkeillä, 
luontaistuotteilla tai ilman niitä.

Kurssin avulla vaihdevuosiin liittyvät oireet helpottavat ja 
saat takaisin elinvoimaisen olon.

Huomaat, että vaihdevuodet voivatkin olla varsinaiset 
voimavuodet. Ne voivat olla uusi alku, uusi sinä! Aika, 
jolloin nautitaan elämästä ja jolloin sinä kukoistat!

Liity mukaan pian alkavalle kurssille ja tule pitämään 
itsestäsi parasta mahdollista huolta!

www.elisamattila.com/
kukoistavat-vaihdevuodet/

https://www.elisamattila.com/kukoistavat-vaihdevuodet/

