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Heippa! 

Tässä on työkirjasi, josta löydät kohti terveellistä ruokavaliota ohjaavia kysymyksiä,
harjoituksia, neuvoja ja vinkkejä jokaiselle kurssiviikolle.

Suosittelen, että pidät kirjan tallessa kurssin ajan ja teet sen harjoituksia ahkerasti.
Halutessasi voit tulostaa sen.

Joka tapauksessa kannattaa kirjoittaa vastaukset ylös, sillä kirjoittaminen tekee aina
ajatuksista konkreettisia ja kun esimerkiksi tavoitteesi on kirjattu “mustana valkoiselle”,
olet jo ottanut ensimmäisen, tärkeän askeleen sen toteutumiseksi.

Mukavia hetkiä kurssin ja työkirjan parissa!

<3: Elisa

Viikko 1
Ruokavaliokysely

Aloita vastaamalla seuraavalla sivulla olevaan kyselyyn. 

Kyselyssä tutkitaan syömistapojasi, elintapojasi ja sitä, miten terveellinen ruokavaliosi
on jo nyt. Mitä vähemmän pisteitä saat kyselyssä, sen paremmalla tolalla ruokavaliosi
on.

Ethän lannistu tai pahoita mieltäsi, jos pisteitä tulee paljonkin! Tämä on lähtötilanne,
josta lähdetään liikkeelle ja kyselyn asioita käydään läpi ja harjoitellaan kurssin aikana.
Kurssin jälkeen voit tehdä kyselyn uudelleen ja katsoa mikä on muuttunut.
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SYÖMISTAVAT

RUOKAVALIO

ELINTAVAT

Syöt ateriat kiireettä ja rauhassa pureskellen

Syöt, kun olet nälkäinen ja lopetat, kun olet kylläinen

Suunnittelet kauppareissut etukäteen

Nautit ruokahetkistä ja siitä mitä syöt

Luet ja vertaat kaupassa tuoteselosteita

Annoskokosi pysyvät maltillisina

Välipaloilla suosit terveellisiä valintoja (esim. hedelmät, pähkinät, välipalapatukat)

suolaisten, rasvaisten tai sokeristen napostelujen sijaan

Tunnet, että ruokavalio on hallinnassasi etkä koe tarvetta dieetille

Kiireisen ja stressaavan päivän jälkeen ET hae lohtua tai palkintoa ruoasta

Energisen olon eväät - kysely

1    2    3   4 

Sinulla on tarpeeksi energiaa päivän toimiin

Nukut vähintään kahdeksan tuntia yössä

Mielialasi pysyy tasaisena

Syöt monivitamiinia lisäravinteena

Syöt D-vitamiinia lisäravinteena

Ruokavaliosi on monipuolinen ja koostuu vaihdellen erilaisista proteiinin, hiilihydraattien ja

rasvojen lähteistä

Syöt runsaan ja täyttävän aamupalan

Alkoholia kuluu korkeintaan yksi annos päivässä

Syöt kotitekoista ruokaa

Syöt noutoruokaa tai pikaruokaa korkeintaan kerran viikossa

1 hyvin usein - 2 melko usein - 3 toisinaan - 4 hyvin harvoin
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Kun syöt viljatuotteita tai riisiä, valitset täysjyvää

Kypsennät ruoan yleensä uunissa, keittäen tai höyryttäen pannulla paahtamisen tai

grillaamisen sijaan

Suosit keitettyjä perunoita paistettujen tai ranskalaisten perunoiden sijaan

Maustat salaatin kevyesti öljyllä, etikalla tai sitruunalla valmiiden salaatinkastikkeiden sijaan

Syöt päivän jokaisella aterialla kasviksia ja päivässä vähintään puoli kiloa

Syöt kasviksia monipuolisesti, kaikissa sateenkaaren väreissä

Syöt hedelmiä ja marjoja vähintään kaksi annosta päivässä

Syöt punaista lihaa, leikkeleitä ja makkaroita korkeintaan 500 g viikossa

Syöt siemeniä ja/tai pähkinöitä kaksi ruokalusikallista päivässä

Syöt kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa

Käytät pääosin kasviöljyjä ruoanlaitossa

Syöt kasviproteiineja (papuja, linssejä, soijaa…) vähintään kaksi kertaa viikossa

Syöt sokerisia herkkuja korkeintaan kerran tai pari viikossa

Juot pääosin vettä mehujen tai sokeristen juomien sijaan

Juot korkeintaan kolme kuppia kahvia päivässä

RUOKA-AINEET
1    2    3   4 

1 hyvin usein - 2 melko usein - 3 toisinaan - 4 hyvin harvoin

Suolesi tyhjentyy vähintään kerran päivässä

Vatsasi toimii normaalisti (ei ummetusta tai ripulia)

Syömäsi ruoka sulaa hyvin, aiheuttamatta turvotusta, vatsakipuja tai ilmavaivoja

Syömäsi ruoka sulaa hyvin, aiheuttamatta närästystä tai röyhtäilyä

VATSA
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Ruokavaliopyramidi

Kurssilla etenemme viikko viikolta pyramidin mukaan, aloittaen alhaalta ja siirtyen kohti
huippua. Kaikkein tärkein on pyramidin vahva pohja; seuraavat askelmat ovat
hienosäätöä ja lisäyksiä pohjan päälle. 

Pistä siis ensin pohja kuntoon, ennen kuin hyppäät ylemmille tasoille!

Tehtävä: Laita pyramidin pohja kuntoon

Tarkastele pyramidin pohjakerrosta. Kaipaako jokin siellä huomiota, parannusta tai
muutoksia (uni, elintavat, liikkumistavat, syömistavat)? Minkä muutoksen voisit tehdä
ensimmäisenä? Kirjoita alle.
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Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Ruoat Miltä tuntuu Kommentteja ja ajatuksia

Ruokapäiväkirja

mitä syöt
miten paljon syöt
miten ja miksi syöt
mitä tunnet ja ajattelet syödessäsi

Terveellisessä ruokavaliossa ei ole kyse pelkästään ruoasta. Siihen liittyy 

Seuraavilta sivuilta löydät tyhjää tilaa ruokapäiväkirjan täyttämiselle ensimmäisen
kurssiviikon ajan. 

Ruokapäiväkirjan täyttäminen ei ole välttämätöntä ja pärjäät hyvin myös ilman sitä.
Toisaalta se voi olla aluksi hyvä apu hahmottamaan syömäsi ruoan määrää ja haasteen
paikkoja. Korjausliikkeitä voi olla helpompi tehdä, kun on mustaa valkoisella päivän
ruokailuista ja annosmääristä.

Alla on yksi esimerkkipäivä, miten voit täyttää ruokapäiväkirjaa.

puuro, marjoja vatsassa hyvä olo nälkä tuli melko pian, huomenna 
voisi keittää  lisäksi kananmunan 

kanaa kerma-
kastikkeessa, 

riisiä ja salaattia

lounasbuffetissa söin
liikaa, hetken päästä

väsytti
muistan ensi kerralla kurssin

lautasmalliohjeen, vähemmän riisiä

suklaapatukka

vatsaa turvottaa

piristi hetkeksi lounaan
jälkeen

johtuisiko turvotus vieläkin runsaasta
lounaasta tai kermakastikkeesta? 

tuli makeanhimo, eikä ollut muuta
välipalaa => muista ostaa pähkinöitä

kaupasta! 

kalakeitto, pala
siemennäkkäriä

hedelmäsalaatti, 2
leipää, kinkkua, kurkkua täysinäinen olo vaikka lounas oli iso, illalla oli kova

nälkä, koska välipala jäi pieneksi 

Muista nämä viikolta 1 
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Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Ruoat Miltä tuntuu Kommentteja ja ajatuksia

Ruokapäiväkirja

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Aamupala
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Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Aamupala

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Ruoat Miltä tuntuu Kommentteja ja ajatuksia

Ruokapäiväkirja

Lounas

Päivällinen

Välipalat

Iltapala

Aamupala
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Aseta tavoite, mieti siihen tarvittavat taidot ja ota käyttöön uusia tapoja. 
Suunnittele itsellesi muutosmatka eli pilko tavoite pieniin osiin.
Tee muutokselle tilaa arjessa: minkä olisi muututtava, jotta tavoitteen toteuttaminen
onnistuu?
Jatka harjoittelua säännöllisesti ja muista, että pienetkin edistysaskeleet
johdattavat eteenpäin. Vaikka tekisit joka päivä vain 1% paremmin kuin eilen tai
yhden pienenpienen muutoksen joka päivä 365 päivää vuodessa, lopputuloksena on
merkittävä muutos.

Miten muutos onnistuu? 

Muutos
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Muutos

9

Tehtävä: Tee tilaa muutokselle

Jotta arkeen jää tilaa tavoitteelle ja ravintomuutoksille, mitä pitäisi muuttaa, mistä
luopua tai mitä tehdä lisää?
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Muutos
Esimerkki

Tehtävä: Aseta tavoite ja suunnittele muutosmatka
Aseta itsellesi tavoite ja pilko se pienempiin, konkreettisiin askeliin, jotka asetat omalle
muutosmatkallesi. Keskity ennemmin toimintaan, kuin tuloksiin ja suunnittele, mitä voit
tehdä tässä kuussa, tällä viikolla ja tänään. 

1 0
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Muutos

1 1
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Muutos

Tehtävä: Ota ensimmäinen askel

Ota käyttöön edellisen sivun “mitä voit tehdä jo tänään” ja toteuta se heti! Toista se
myös huomenna, ylihuomenna, seuraavana päivänä jne. koko viikon ajan.

Tehtävä: Tunnista päänsisäiset rajoitukset

Millaisia rajoituksia olet asettanut itsellesi ruokaan liittyen? Kysy itseltäsi: Onko siitä
oikeasti ollut apua, hyötyä tai vaikutusta? Jos ei, tee päätös, että päästät ko.
ajatuksesta irti.
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MAKRORAVINTEET
Proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat
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Mitä tekee proteiini?

Osallistuu hormoneiden valmistukseen (esim. hormonit,
jotka säätelevät kylläisyyttä ja verensokeria) ja
ravintoaineiden kuljettamiseen, auttaa rakentamaan
lihaksia, saa tuntemaan olon kylläiseksi pidempään,
rakentaa ja korjaa kudoksia ja luustoa. 

Proteiini ei varastoidu kehossa, joten sitä tarvitaan joka
aterialla.

Esimerkiksi: liha, kala, kana, kananmuna, pavut, linssit,
tofu, rahka, tattari, kvinoa.

Proteiinit
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Mitä tekee hiilihydraatti?

Se on tärkeä energian- ja kuitujenlähde. Hiilihydraattien
laadulla on paljon väliä: hitaammin imeytyvillä,
prosessoimattomilla ja kuitupitoisilla hiilihydraateilla
(esim. vihannekset, marjat, täysjyvä) on pienempi 
vaikutus verensokeriin ja insuliinin eritykseen kuin
valkojauhotuotteilla.

Esimerkiksi viljat, peruna, bataatti, riisi, pasta, kvinoa,
vihannekset, juurekset, marjat, hedelmät, palkokasvit ja
jogurtti (myös sokeri, herkut, mehut).

Makroravinteet

Hiilihydraatit  
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kertatyydyttymättömät: oliiviöljy, avokado,
manteli, pekaanipähkinä, cashewpähkinä
monityydyttymättömät: kalaöljy, pellavansiemen,
kurpitsansiemen, auringonkukansiemen,
saksanpähkinä, rasvainen kalat, rypsi
tyydyttyneet: eläinrasvat, kookosöljy/-maito, voi,
juusto

Mitä tekee rasva?

Vaikuttaa solukalvojen rakenteeseen ja aivojen
toimintaan. Voi olla joko tulehdusta ehkäisevää tai
edistävää. Kerta- ja monityydyttymättömien rasvojen
määrää ruokavaliossa kannattaa kasvattaa,
tyydyttyneitä syödä kohtuudella ja kovetettuja
kasvirasvoja vähentää tai välttää. 

Esimerkiksi

Rasvat
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Hiilihydraatit

Proteiinit (kämmenellinen)
Esim. kana

Kasvikset ja marjat

(pieni
kämmenellinen)

Esim. bataatti

Rasva (peukalollinen)
Esim. oliiviöljy ja siemenet

salaatissa

(iso kourallinen)
Esim. salaatti

Lautasmalli

kämmenellinen proteiinia
kourallinen/nyrkillinen (puoli lautasellista) kasviksia
pieni kourallinen hiilihydraattia
peukalollinen rasvaa

onko nälkä (biologinen vs. psykologinen)
onko olo energinen vai väsynyt
miltä tuntuu, kun on juuri sopivasti kylläinen 

Lautasmalli

Lautasmalli on lähtökohta, jota voit soveltaa omiin tarpeisiisi. Kuuntele, mitä
kehosi viestii ja seuraa näitä mittareita:

Muista vielä!

1 5

Kaiken ei aina tarvitse olla täydellistä! Jos et aina syö lautasmallin mukaan,
ei siitä tarvitse potea huonoa omaa tuntoa eikä siihen kaadu koko hyvän olon
projekti. Noudata lautasmallia mahdollisuuksien mukaan.
Lautasmalli on tärkeä, mutta tärkeää myös mitä lautasen ulkopuolella
tapahtuu eli esimerkiksi ruoan nautittavuus. Terveellinen syöminen ei tarkoita
pelkkiä pelkkiä kaloreita, proteiineja tai kämmenellisiä ja peukalollisia.
Tärkeää on, että nautit ruoasta ja luot ruokailutilanteita, joissa on hyvä olla,
niin ettei ruokailu tunnu ahdistavalta ja rajoittavalta, vaan pidät siitä mitä
pistät suustasi alas.

1.

2.
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arvot: asioita, jotka ovat merkityksellisiä ja tärkeitä itselle sekä omat sisäiset
säännöt ja se mihin uskot
prioriteetit: asioita, jotka nostat tärkeysjärjestyksessä aina korkealle ja joille
järjestät aina aikaa

Arvot ja prioriteetit

Jos kysyn, mikä tärkeää elämässäsi… löytyväthän listalta myös sinä itse sekä oma
terveys ja hyvinvointi? 

Tehtävä: Selkeytä arvot ja prioriteetit

Arvot: Mikä on sinulle tärkeää? Miten ko. asiat näkyvät tällä hetkellä arjessasi?

Prioriteetit: Mille asioille/ihmisille/toiminnalle järjestät aina aikaa? Mikä ajaa aina
muiden edelle? Ovatko ko. asiat tärkeitä ja jos ovat, miksi? Onko tiettyjen, tärkeiden
asioiden välillä ristiriitaa? 

Kuljettavatko omat arvosi ja prioriteettisi sinua kohti tavoitettasi? Jos eivät, minkä
pitäisi muuttua, mitä voisi lisätä listalle, mitä muuttaa, mitä ehkä poistaa?

1 6
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Viikon 2 tehtävät
Tehtävä: Ota käyttöön lautasmalli

Noudata lautasmallin annoskokoja ja kiinnitä huomio makroravinteisiin: syötkö
tarpeeksi proteiinia, rasvaa ja hiilihydraattia sekä kasviksia?

1 7

Mieti sitten, tarvitaanko aikatauluun muutoksia, jotta ruokavaliomuutos
onnistuu? 
Mitä pitäisi lisätä, poistaa tai muuttaa, jotta terveelliselle ruokavaliolle on
tilaa? 
Tarvitseeko jotakin tehdä tai valmistella etukäteen? 
Milloin teet valmistelut? 

Tehtävä: Tee itsellesi viikkosuunnitelma

Täytä normaalin arkiviikon aikataulut ja ruokailut. Merkitse haastavat hetket.

Viikkosuunnitelmapohja on seuraavilla sivuilla.



Viikkosuunnitelma

Muistiinpanot

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV 1

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV 2 

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV 3

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV 4
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6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV 4

Viikkosuunnitelma

Muistiinpanot

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV 5 

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV 6 

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

PV7 

Huomioita ja muistiinpanoja
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Viikon 2 tehtävät

paino ei määritä omaa arvoa
ei tarvitse laihduttaa vain siksi, että mahtuisi samaan muottiin kuin muut
laihtuakseen ei tarvitse syödä niukasti
syömisiä ei tarvitse ansaita liikkumalla
herkuttelua ei tarvitse rajoittaa vain viikonloppuun

Oman kehon kunnioittaminen

Kunnioitus omaa kehoa kohtaa tarkoittaa, että siitä pidetään huolta, kuunnellaan
sitä ja toteutetaan sen tarpeita. Kehon kunnioitusta on se, että oppii luottamaan
omaan kehoon ja suhtautuu siihen kuin ystävänä, josta pidetään huolta.

Oman kehon kunnioittamisen myötä ymmärrät, että

2 0

Tehtävä: Harjoittele oman kehon kunnioitusta

Kuuntele kehon lähettämiä viestejä: Kun on nälkä, onko se biologista vai
psykologista? Oletko aterian jälkeen sopivasti kylläinen? Miltä tuntuu olla
sopivasti kylläinen? Onko olo päivän mittaan ja aterioiden jälkeen energinen vai
väsynyt?

Jatka lausetta: Kun kunnioitan kehoani, syön/teen/tunnen…
(Esim. Kun kunnioitan kehoani, teen enemmän terveellisiä valintoja kaupassa. Kun
kunnioitan kehoani, olen ylpeä itsestäni.)



Syö säännöllisin väliajoin: aamupala, lounas ja päivällinen ja välipaloja ja iltapaloja

tarpeen mukaan. Se on helpoin tapa varmistaa, että syöt tarpeeksi ja myös verensokeri

pysyy tasaisena.

Pidä aterioiden välillä taukoa, jotta ruoansulatus saa toimia rauhassa. Jatkuva

napostelu pitää ruoansulatuksen jatkuvassa käymistilassa ja vaikeuttaa kehon

kuuntelua: milloin on oikeasti nälkä tai kylläinen. Liian pitkät ateriavälit taas voivat

heikentää vireystilaa. Myös ateriarytmin suhteen oman kehon kuuntelu kannattaa.

Millainen syömisrytmi sopii sinun arkeesi ja omalle kehollesi parhaiten?

Tehtävä: Kiinnitä huomiota ateriarytmiin

Syötkö säännöllisesti laadukasta ruokaa? Harjoittele säännöllistä ruokarytmiä

(aamupala, lounas, päivällinen ja välipalat tarpeen mukaan) ja kuulostele samalla omalle

keholle ja omaan arkeen sopivinta rytmiä.
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Viikko 3 

Ateriarytmi

2 1



proteiinit

kaupan lihapullat => itse tehdyt lihapullat

valmiiksi marinoitu broileri => itse tehty marinadi

hiilihydraatit

vaalea vehnäleipä => täysjyväkauraleipä

perunamuussi => perunamuussi, jossa seassa juureksia

kasvikset

omenamehu => omena

purkki-ananas sokeriliemessä => tuore ananas, 

tomaatti ja kurkku => kasvikset kaikissa sateenkaaren väreissä

rasvat

voita, eläinkunnan tuotteita, tuotteita, jossa kovettua kasvirasvaa => syö     

 myös tyydyttymättömiä rasvoja, esimerkiksi siemeniä salaatin päälle ja

smoothieen, käytä kasviöljyä ruoanlaitossa

juomat: 

mehut, limonadit, energiajuomat => juomista kertyy helposti liikaakin kaloreita,

sokeria ja keinotekoisia makeutusaineita, syö mieluummin tarvitsemasi kalorit!

Paras juoma on vesi, muita kohtuudella!

Kiinnitä myös huomiota syömäsi ruoan laatuun. Elimistö tarvitsee energiaa toimiakseen,

mutta ei ole sama, mistä lähteistä sitä saa. Laadukas ruoka tarkoittaa, että saat siitä

mahdollisimman paljon hyvää: ravintoaineita, vitamiineja, kivennäisaineita,

antioksidantteja jne. Toisin sanoen, tuoretta, värikästä, käsittelemätöntä ja maistuvaa,

niin usein ja niin paljon kuin mahdollista. Se saa elimistön hyrisemään tyytyväisenä.

Tee esimerkiksi tällaisia parannuksia:
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Viikko 3 

Ruoan laatu

Mitä parempia valintoja teet, sitä enemmän kroppa tykkää! Ei tarvitse syödä pelkästään

“puhdasta ruokaa”, mutta tee mahdollisuuksien mukaan pieniä parannuksia ja parempia

valintoja.

2 2



Tehtävä: Kiinnitä huomiota ruoan laatuun

Käy läpi syömiäsi proteiinin lähteitä, hiilihydraatteja, rasvoja, juomia ja vihanneksia.

Minkä kategorian/ruoan/ruoka-aineen suhteen voisit tehdä paremman valinnan?

Seuraavalla kauppareissulla valitse laadukkaampi vaihtoehto.
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Viikko 3 

Ruoan laatu

2 3



Kehon kuuntelu tarkoittaa mm. nälän ja kylläisyyden tunnistamista sekä syömistä sen
mukaan, mitä oma kroppa kaipaa, ympäristöstä huolimatta. Kehon kuuntelun myötä omia
syömisiä on helpompi hallita ja myös tunnesyöminen vähenee. Kun tiedät, millainen
ruoka sinulle tekee hyvää, mitä kroppa kaipaa ja miksi syöt, mieliteotkin vähenevät. 

Kehon kuuntelua voi harjoitella

1. Syömällä hitaasti ja ajatuksella
2. Tunnistamalla, miksi syöt
3. Nauttimalla syömisestä

Tehtävä: Jatka kehon kuuntelun harjoittelua
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Viikko 3 

Muista nämä viikolta 3

Kehon kuuntelu

2 4

Syö hitaasti ja ajatuksella: syö rauhassa, pidä pieniä taukoja ja kuulostele, milloin olet
sopivasti kylläinen; huomioi myös aterian aikana nousevia ajatuksia ja tunteita ruokaan
liittyen.

Tunnista miksi syöt: Syötkö, koska on nälkä, koska on ruoka-aika, koska muutkin syövät
tai koska ei ole muuta tekemistä? Jos syy syömiseen on muu kuin nälkä tai aika syödä,
mieti muita ratkaisuja syömisen tilalle.

Nauti syömisestä: anna ruokailun tuntua hyvältä. Tee hyvää, ravintorikasta ruokaa ja
maistele uusia makuja.



vaikeus pudottaa painoa
hikoilun puute
väsymys 

Fyysinen aktiivisuus

Aineenvaihdunta tarkoittaa sitä, miten nopeasti ja tehokkaasti ruoka muuttuu energiaksi
eli miten hyvin se sulaa ja imeytyy elimistöön. Aineenvaihdunta voi hidastua iän,
tiettyjen sairauksien tai jojo-laihdutuksen myötä. Tällöin kehon energiantarve laskee.
Hidastuneen aineenvaihdunnan merkkejä on mm.:

Kehon perusenergiankulutukseen ei voi suoraan vaikuttaa, mutta voimme nostaa
energiankulutusta ja tasapainottaa kehon toimintaa näillä:

1.
Liikunta lisää energiantarvetta (10-15% kasvu päivittäiseen energiantarpeeseen) ja
tehostaa elimistön toimintaa, auttaa monia hormoneja toimimaan paremmin
tasapainossa (esim. insuliini). Lisäksi, lihaskuntoa kasvattava liikunta lisää kehon
lihasmassaa, joka nostaa energiantarvetta.

  2. Liikuskelu ja hyötyliikunta
Kaikenlainen liikehdintä (tuolilta ylös nousu säännöllisin väliajoin, puhuminen
puhelimessa seisten, asennon vaihtaminen istuessa, portaiden kävely hissin sijaan ja
muu hyötyliikunta) nostaa kehon lämpötilaa, joka lisää energiankulutusta.

  3. Ruoan terminen vaikutus
Ruoansulatus tarvitsee toimiakseen energiaa, mutta ruoan laadulla on väliä. Proteiinin ja
kuiturikkaiden ruokien sulattaminen ja imeytyminen elimistöön tarvitsee enemmän
energiaa (= enemmän kulutettuja kaloreita) kuin valkojauho- tai muiden prosessoitujen
tuotteiden sulattaminen.Jotta aineenvaihdunta toimii, on tärkeää syödä energiantarpeen
mukaan, ei vähemmän. Jos syö liian vähän, kroppa kompensoi laskemalla kulutusta
entisestään.

  4. Lepo ja uni
Myös stressi ja liian vähän unet vaikuttavat aineenvaihduntaan. Keho ei toimi täydellä
teholla, koska stressi vie energiaa, jolloin sitä jää vähemmän esim. ruoansulatuksen
käytettäväksi.
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Viikko 3 

Aineenvaihdunta

Miten ylläpitää aineenvaihduntaa?
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kuidut: täysjyvävilja, kvinoa, hirssi, amarantti, hedelmät, marjat, vihannekset,
palkokasvit, siemenet, pähkinät 
nesteytys: juo tarpeeksi vettä (väh. 2 litraa/päivä)
liikunta: auttaa suolistoa toimimaan
säännöllisyys: älä pidättele, vaan järjestä aikaa säännöllisille vessareissuille

lisää fyysistä aktiivisuutta
lisää liikuskelua
hyödynnä ruoan termistä vaikutusta
muista riittävä lepo ja uni

lisää kuituja ruokavalioon (vihannekset, marjat, hedelmät, täysjyväviljat, siemenet,
pähkinät)
huolehdi riittävästä nesteytyksestä
lähde liikkeelle
muista säännöllisyys

Vatsan pitäisi toimia eli suolen tyhjentyä vähintään kerran päivässä kokonaan, mieluusti
niin monta kertaa kuin syöt ison aterian.

Jos vatsa toimii liian harvoin, muista nämä:

Tehtävä: Seuraa aineenvaihduntaa ja vatsan toimintaa

Huomaatko muutosta aineenvaihdunnassasi nyt, kun syöt lautasmallin mukaisesti?

Tarvittaessa kokeile näitä apukeinoja:

Minkä otat käyttöön ensin?

Toimiiko vatsasi vähintään kerran päivässä?

Jos ei, kokeile näitä apukeinoja:

Minkä otat käyttöön ensin?
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Viikko 3 

Vatsan toiminta
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Jos hyvinvoinnin polulla kulkeminen tuntuu siltä kuin kulkisi vaikeakulkuisella polulla,
jossa vastassa on kivenlohkareita, kuoppia, kaatuneita puita, oksanpätkiä, ylämäkiä ja
kaikkia mahdollisia esteitä tiellä… miten tietä voisi tasoitta?

Kaikkeen ei voi itse vaikuttaa, mutta jotain voi aina tehdä!

Fyysinen ympäristö

Kun katsot ympäristöäsi, mihin voit itse vaikuttaa? Karkkikippo pois näkyviltä,
terveellistä syömistä keittiön kaappeihin, töihin mukaan välipalaa… 
Entä ihmiset ympärillä, tietävätkö he, miksi teet muutoksia tai miksi tavoitteesi on
sinulle tärkeä?

Toisten käytöstä on vaikea muuttaa, mutta voit aina vaikuttaa omaan käytökseesi, omiin
ajatuksiisi ja oma suhtautumiseesi. Ota siis vastuu omista syömisistäsi!

Tehtävä: Kiinnitä huomiota koti- ja työympäristöön

Miten voisit raivata polkua helpommaksi kulkea? 

Miten voit vaikuttaa koti- tai työympäristöösi, niin että ne tukevat muutostasi paremmin?
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Viikko 3 

Tukeva ympäristö
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Mitä monipuolisemmin syöt, sitä paremmin varmistat, että saat ruoasta kaikki elimistön
tarvitsemat aminohapot, rasvahapot, vitamiinit ja kivennäisaineet. Ne ovat tärkeitä
rakennusaineita soluille, hormoneille, luustolle ja lihaksille. 

Katso alta lista eri tavoista, miten voit helpoilla, pienillä teoilla saada lisää
monipuolisuutta ruokavalioosi. Ota tällä viikolla käyttöösi näistä ainakin yksi!
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Viikko 4 

Lisää monipuolisuutta ruokavalioon

Muista nämä viikolta 4 

Monipuolisen ruoan vinkkilista

osta uusi, tuntematon tai vähän käyttämäsi vihannes, juures tai hedelmä ja etsi resepti,
johon voit sitä käyttää (netti on pullollaan reseptejä)

osta prosessoimaton versio prosessoidusta ruoasta (ananas purkissa vs. tuore ananas

valmista itse pikaruoka (pizza, hampurilainen jne.) sen sijaan, että hankit sen kaupasta
tai ravintolasta; mitä luultavimmin lopputuloksena on ravinteikkaampi versio, jossa on
enemmän kasviksia

viikonloppuna (tai päivänä, jolloin sinulla on enemmän aikaa), testaa uutta reseptiä 
vanhojen tuttujen sijaan

suunnittele ainakin kahden päivän ruoat etukäteen, tee ostoslista ja hanki ainekset

opettele tekemään helppo marjasmoothie ja kokeile sitten laittaa sinne jotain “outoa”, 
esim. pinaattia

lisää smoothien proteiinipitoisuutta laittamalla sekaan maustamatonta tofua

kun valmistat keittoa, pastakastiketta tai laatikkoruokaa, pilko joukkoon muutama 
kasvis normaalia enemmän (porkkanoita, kesäkurpitsaa, paprikaa, kukkakaalia, lanttua,
punajuurta, munakoisoa…)

lisää wokkiin ylimääräinen kourallinen vihreitä lehtivihanneksia, parsakaalia, paprikaa 
tai sieniä
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kun teet tacoja tai tortilloja, lisää muiden ainesten lisäksi täytteeksi iso kourallinen 
salaattia
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Viikko 4 

Monipuolisen ruoan vinkkilista jatkuu...

puolita tai viipaloi tomaatit, kesäkurpitsat, munakoisot, paprikat, porkkanat, kaali, 
punajuuri ja/tai lanttu ja laita uuninpellille, lorauta päälle oliiviöljyä, pippuria ja 
basilika-maustetta tai korianteria ja paahda uunissa n. 20-30 minuuttia

kun syöt ulkona, ota aina lisukkeeksi salaattia tai kasviksia, mitä tahansa muuta syötkin

pakasta (yli)kypsiä banaaneja tai muita hedelmiä tai vihanneksia ja hyödynnä 
smoothiessa

lisää käyttämiesi proteiininlähteiden kirjoa: syö erilaisia lihoja, lammasta, kalkkunaa, 
riistaa, kaloja, kasviproteiineja, joita et ole ennen kokeillut

hanki myös keittiöön valmiiksi tonnikala-, sardiini- tai luonnonkalapurkkeja; ne säilyvät 
pitkään ja silloinkin on syötävää, kun jääkaappi on tyhjä

tee itse kananugetteja tai kalapuikkoja kastamalla kana- tai kalapalat kananmunaan ja 
kaura-siemensekoitukseen ja paistamalla pannulla tai uunissa

kokeile uusia kasvisreseptejä: kikherneitä kookoscurry-kastikkeessa, papuja 
tomaattimurskassa ja paprikapalojen kanssa paistettuna, tofua salaatissa, 
nyhtökauraa, härkistä, linssejä tai muita kasvikunnan herkkuja!

korvaa puolet jauhelihasta/kanasta linsseillä, pavuilla tai kikherneillä

ota maustamaton, suolaamaton pähkinäsekoitus töihin evääksi

vaihda vaaleat viljat täysjyvään ja riisi täysjyväriisiin

kokeile välillä gluteenittomia viljoja: kvinoaa, hirssiä ja amaranttia esimerkiksi pastan 
sijaan

kokeile valmistaa itse kastikkeita tai pestoa; vältyt lisäaineilta ja sokerilta: helppo ja
maistuva kastike: pilko punasipuli ja kuullota pannulla, lisää 2-3 pilkottua 
tomaattia ja 1 pilkottu punainen paprika ja paista n. 5 minuuttia. Sekoita 
tehosekoittimessa tasaiseksi 1 rkl oliiviöljyn kanssa, lisää 1 rkl chilitahnaa ja ripaus 
suolaa.
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Viikko 4 

Monipuolisen ruoan vinkkilista jatkuu...

Tehtävä: Kiinnitä huomiota monipuolisuuteen

Mitä pieniä parannuksia tai uudistuksia voisit tehdä ruokavalioosi, jotta se olisi entistä
monipuolisempi? Ota vinkkilistalta käyttöön ainakin yksi uusi tapa!

tykkäätkö tahnoista? punajuuritahnaa, hummusta tai hernetahnaa on helppo tehdä ja 
sivellä leivän tai siemennäkkärin päälle: tee hummusta sekoittamalla kikherneitä,
uunissa paahdettua porkkanaa ja 1 tl curry-maustetta tehosekoittimessa tasaiseksi
massaksi, lisää tarpeen mukaan kuumaa vettä, jotta tahna sekoittuu

pilko kurkkua, selleriä, kirsikkatomaatteja, porkkanaa, kukkakaalia tai parsakaalia ja 
napostele välipalana joko sellaisenaan tai hummuksen kanssa

suosi ruoanlaitossa tuoreita yrttejä: niissä on paljon ravintoaineita ja saat makua 
ruokaan ilman suolaa

Mitä muita tapoja keksit tuoda monipuolisuutta ruokavalioosi?
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pilaantunut ruoka

ruoka, jolle olet

allerginen tai yliherkkä

ruoka, joka yrittää

ryöstää pankkia

E L I S A M A T T I L A . C OM

Viikko 4 

Ruokajatkumo

"Hyvät" ruoat "Huonot" ruoat

Ruokien jaottelu hyviin ja huonoihin voi johtaa huonoon mieleen, morkkikseen ja
repsahduksiin. Siksi ainoita oikeasti huonoja ruokia ovat nämä.

Hyvien ja huonojen ruokien jaottelun sijaan kannattaakin tehdä pieniä parannuksia
omaan ruokavalioon.

Parannuksia tehdessä ei tarvitse hypätä kerralla ääripäästä toiseen, vaan niitä voi tehdä
jatkumona, vähitellen, esimerkiksi tähän tapaan.
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Aamupalapuuro voisilmällä ja leivät      
 
 
 

Lisänä marjoja 
 
 
 

Lisänä proteiinia (kananmuna) ja kasviksia

Hedelmä 
 
 
 

Lisänä rasvaa (mantelit)
 
 
 

Lisänä proteiinia (kananmuna)
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Viikko 4 

Ruokajatkumo

Aamupala

Välipala
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Kanakastike riisillä, jäävuorisalaattia ja porkkanaraastetta 
 
 
 

Pienempi annos riisiä ja enemmän proteiinia (kastiketta) 
 
 
 

Värikäs ja monipuolinen kasvislisuke
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Viikko 4 

Tehtävä: Mieti ruokavaliota jatkumona

Mikä olisi seuraava, looginen parannus aamupalaan, lounaaseen, päivälliseen tai välipaloihin?
Minkä pienen parannuksen tai muutoksen voisit tehdä?

Pääruoka

Ruokajatkumo
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Viikko 4 

Vinkit painonpudotukseen

Jos tavoitteenasi on pudottaa painoa, tarkista, etteivät nämä aiheuta haasteen paikkoja,
jotka voivat ehkäistä toivottua kehitystä.

1. “Syön terveellisesti, mutta en laihdu”

Tarkista piilokalorit.

Tiettyjä ruokia on helppo syödä huomaamatta liikaa. Esimerkiksi pähkinät, pähkinävoi,
kuivatut hedelmät, pasta tai riisi, mysli, juusto ja salaatinkastikkeet ovat energiatiheitä
eli pienessäkin määrässä on paljon energiaa.

Pidä siksi mielessä annoskoot: peukalon mitta (rasvat) ja pieni kourallinen (hedelmät ja
muut hiilihydraatit).

Helppo tapa pitää huolta annoskoosta on välttää napostelua suoraan purkista tai
pussista. Ota annos valmiiksi ja syö hitaasti!

Muista kuitenkin, että koskaan ei tarvitse laskea jokaista suupalaa tai varsinkaan potea
huonoa omaatuntoa, vaikka syökin silloin tällöin isomman annoksen.

2. “Syön vain vähän, mutta paino ei silti putoa”

Painoa hallitaan syömällä oikein, ei olemalla syömättä.

Elimistö tarvitsee energiaa. Se ei muuten toimi, kukoista ja pysy terveenä.

Saat siis syödä! Tärkeää on kuitenkin syödä ruokaa oikeassa suhteessa eli muista taas
lautasmalli ja annoskoko-ohjeet.

3. “Vanhat keinot eivät enää toimi”

Jos tuntuu, että ennemmin oli helpompi pudottaa painoa ja nykyään ei tapahdu mitään,
vaikka mitä tekisi.

Iän myötä painon jumittamisen syynä voivat olla hormonit tai aineenvaihdunta
(muistathan viime viikon ohjeet!). Painonpudotus ei ole mahdoton tehtävä, mutta
ruokavalion kanssa on oltava tarkempi kuin aiemmin.
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Viikko 4 

Vinkit painonpudotukseen

Kuuluuko ruokavalioosi piilokaloreita?
Syöthän varmasti tarpeeksi?
Jos olet aiemmin ollut ihannepainossasi, mitä silloin teit eri tavalla kuin nyt? 
Mitä siitä ajasta voisi tuoda tähän päivään?

Tehtävä: Jos tavoitteenasi on painonpudotus

Kaikki kurssin ohjeet liittyen annoskokoon, ateriarytmiin, ruoan laatuun ja
monipuolisuuteen auttavat tasapainottamaan myös hormonitoimintaa. Ota siis ohjeet
käyttöön! Avainsana on se, että syöt säännöllisesti puhdasta ruokaa, ei vain kuureina.

Mieti myös, onko oikeasti totta, että vanhat keinot eivät toimi? Jos aiemmin on ollut
aika, jolloin olet painanut vähemmän kuin nyt, mitä teit silloin toisin kuin nyt: liikuitko
enemmän, söitkö erilailla, erilaisia ruokia tai eri rytmissä? Mitä siitä voisi tuoda tähän
päivään? Onko jokin mitä voisi tehdä myös nyt?
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Viikko 4 

Tunnesyöminen

Mikä avuksi tunnesyömiseen?

1.Älä rankaise itseäsi syömisen seurauksena, vaan koita olla ymmärtäväinen. Itsensä
moittiminen ei muuta tilannetta, eikä ruoan rajoittaminen yleensä toimi. Jos
tunnesyömisen hetkissä saat itsesi kiinni ajatuksista, että “taas repsahdin, ei saisi
syödä näin paljon”, kysy itseltäsi, miten tällainen tapa ajatella toimii ja onko siitä ollut
apua? Luultavasti ei.

2. Tunnista, mistä on kyse ja keskity löytämään syömistä parempi ratkaisu ongelmaan.
Pystytkö tunnistamaan ja nimeämään, mitä tapahtuu eli miksi syöt? Kysy itseltäsi: mitä
tunnetta tunnen nyt? Mitä ruoka siinä tilanteessa ratkaisee? Onko se tapa harhauttaa
ajatuksia tai turruttaa itseään, ettei tarvisi tuntea ikävää tunnetta?
Onko se tapa tuntea, että itsellä on kontrolli?
Onko se tapa lohduttautua, tuntea turvaa ja hyvää mieltä? Kun tiedät, mistä lopulta on
kyse, on helpompi keksiä tilalle muita ratkaisuja palkita itseään tai ratkaista tilanne.

3. Tee muutoksia vähitellen
Muista, että muutos ei välttämättä tapahdu hetkessä. Anna aikaa opettelulle!

Tehtävä: Kiinnitä huomio tunnesyömiseen 

Älä rankaise itseäsi syömisen seurauksena, vaan ole ymmärtäväinen
Tunnista, mistä on kyse ja keskity löytämään syömistä parempi ratkaisu ongelmaan
Tunnista, miksi syöt? Mitä tunnetta tunnet silloin? Mitä ruoka siinä tilanteessa
ratkaisee?

Kun tiedät, mistä lopulta on kyse, mieti, mitä muuta voisit tehdä ko. hetkissä, miten
muuten voisit palkita itseäsi?
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Viikko 5 

Muista nämä viikolta 5 

kiinnitä huomiota siihen, mitä laitat suuhusi
ota käyttöön edellisten viikkojen annoskoko- ja ateriarytmiohjeet
selvitä, mihin tilanteisiin ja tunteisiin napostelu ja sokerinkulutus yhdistyvät ja mieti
tilalle muita vaihtoehtoja
testaa vaihtoehtoisia herkkuja ja välipaloja (ks. reseptikirja)
muista tehdä muutoksia totuttuihin tapoihin vähitellen ja lempeästi!

Herkut (karkit, suklaat, pullat jne.): Tarvitsetko näitä oikeasti? Missä tilanteessa
syöt? Oletko syönyt tarpeeksi päivän aikana?
Piilosokerit (kastikkeet, valmisruoat, leivät, jogurtit, mehut, mysli, alkoholi,
välipalapatukat jne.): Tutki tuoteselosteita ja, jos mahdollista, vaihda sellaiseen,
jossa on vähemmän tai ei lainkaan sokeria.
Napostelut: Missä tilanteissa tekee mieli napostella? Mitä sinulta silloin oikeasti
puuttuu? Mitä tapahtuisi, jos jätät napostelun väliin ja maltat antaa nälän tulla?

Hillitse napostelua ja sokerinkulutusta

Jatkuva napostelu tai herkkuhampaan kolotus voi pistää kapuloita rattaisiin, kun
tavoitteena on terveellinen ruokavalio. 

Muista! Kaikkea sokeria ei tarvitse poistaa ruokavaliosta ja herkuttelu silloin tällöin
mahtuu mukaan terveelliseenkin ruokavalioon. 

Kaikissa hiilihydraateissa (marjat, hedelmät, vihannekset, viljat, peruna jne.) on
luonnollisesti sokeria, mutta mihin on syytä kiinnittää huomiota, on valkoisen, lisätyn
sokerin kulutus.

Liiallinen sokerinkulutus voi mm. ajan saatossa lisätä riskiä sairastua
elintapasairauksiin, aiheuttaa vatsa- ja suolisto-oireita ja heikentää ihon ja hampaiden
kuntoa. Kun sokerin jättää vähemmälle, siitä kiitoksena koko keho voi paremmin ja
vireystila kohoaa. 

Jatkuvan napostelun seurauksena puolestaan ruoansulatusjärjestelmän toiminta kärsii
ja nälkä- ja kylläisyyshormonien toiminta takkuaa. 

Miten hallita napostelua ja sokerin kulutusta?

Tehtävä: Herkkuhaaste

Ota loppukurssin ajaksi haaste vastaan: kiinnitä huomiota sokerin käyttöön ja
naposteluun ja opettele hallitsemaan niitä! 

Kaikkea ei ole pakko poistaa, mutta kiinnitä huomiota omiin syömistapoihisi ja vähennä
tarpeen mukaan.
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jos edellisestä ateriasta on tuntikaupalla aikaa ja nälkä on valtava, syö hedelmä tai
muuta pientä ennen ravintolaan menoa - muutoin saatat hotkaista koko korillisen
leipää tai tilata isomman annoksen kuin oikeasti tarvitsetkaan
jos mahdollista, tutki ruokalistaa rauhassa jo etukäteen ja mieti mitä tilaat - äkkiä ja
nälkäisenä voi tulla tehtyä huonoja valintoja
tilaa seurueestasi ensimmäisenä, silloin muiden valinnat eivät vaikuta tai ei tule
painetta tilata jotain epäterveellistä
tilaa aina lisukesalaatti tai kasviksia, mitä tahansa muuta syötkin
ruokaan kuuluvan lisukkeen saa usein vaihdettua paistettuihin kasviksiin tai
salaattiin
runsaassa kastikkeessa tulevat ruoat ovat kaloripitoisimpia, pyydä saako kastikkeen
erikseen, niin sitä on helpompi syödä maltillisesti
kermaperunat, juustolla kuorrutetut uuniperunat jne. maistuvat toki hyviltä, mutta
ovat melkoisia kaloripommeja - kysy saako puolikkaan annoksen!
jos annos on iso ja olet jo täynnä, ei sitä tarvitse syödä kokonaan - ota loput mukaan 
juomista paras on aina vesi tai kivennäisvesi (sitruunalla)
tilaa jälkiruoka vasta kun olet syönyt pääruoan ja odotat hetken, pahin makeannälkä
ehtii mennä ohi
jälkiruoan voi myös jakaa toisen kanssa tai ota hedelmä tai erikoiskahvi viemään
makeannälän
parhaita valintoja ravintolassa: kasvikset kaikissa muodoissa, grillatut, keitetyt,
höyrytetyt tai wokatut ruoat, kana ilman nahkaa, kalaruoat, vähärasvainen liha,
linssit, pavut, täysjyväviljat, paistetut tai keitetyt perunat
tilaa näitä harvemmin: leivitetyt, uppopaistetut, rasvaiset ruoat, vaalea leipä,
paistettu riisi, kerma- ja juustokastikkeet, majoneesipohjaiset salaatit

buffetissa on helppo syödä silmillä ja ns. koko rahalla eli niin paljon kuin lautaselle
saa mahtumaan - ja jälkeenpäin olo on ähky
pidä siis mielessä lautasmalli ruokaa ottaessa: ensin lautaselle
vihanneksia/salaattia/kasviksia, sitten proteiini, rasva ja hiilihydraatti
syö rauhassa ja ota lisää, jos oikeasti on vielä nälkä
muista kohtuus kastikkeiden ja hiilihydraatin (pasta, riisi, peruna) kanssa

Kuinka tehdä hyviä valintoja ravintolassa?

Kuinka tehdä hyviä valintoja lounasbuffetissa?

Viikko 5 

Kuinka tehdä hyviä valintoja?
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tee ostoslista etukäteen, se auttaa pysymään “asiassa” 
tärkeimmät tulevat kaupassa usein vastaan ensimmäisenä: siis hedelmä- ja
vihannesosasto - täytä kori ainakin puolilleen tällä osastolla!
muista heviosastolla kaikki sateenkaaren värit - vihreitä (kesäkurpitsa, parsakaali,
avokado, pinaatti), punaisia (tomaatti, paprika, punajuuri, vesimeloni), keltaisia
(kurpitsa, peruna, sitruuna, banaani), oransseja (porkkana, bataatti, appelsiini),
sinisiä ja violetteja (mustikka, munakoiso, punakaali, viinirypäle), muista myös
valkoiset ja ruskeat (sipuli, kookos, pähkinät) sekä tuoreet yrtit
osta eläinproteiinit (liha, kala, kana) sekä (kaura/soija-)jogurtti tai rahka
maustamattomina
nappaa pakastealtaasta marjoja ja wokkivihanneksia, pakkasesta löytyvät myös
riista ja katkaravut, jos ne maistuvat
leipäosastolta valitse aina täysjyvää, juustohyllyltä mieluummin täysrasvaista kuin
rasvatonta
pysyttele pääosin kaupan ulkoreunoilla ja tee keskihyllyille vain muutamia
täsmäiskuja, joilla täytät keittiön kaapit: tomaattikastiketta, kookosmaitoa,
kasviproteiininlähteitä (tofu, hummus, linssejä), kananmunia, kaurahiutaleita, oliivi-
tai muu kasviöljy, purkkitonnikalaa ja/tai sardiineja, valmista sosekeittoa (kiireisten
päivien varalle), kasvimaitoa, pähkinöitä, siemeniä, kuivattuja hedelmiä,
välipalapatukoita, riisi- ja maissikakkuja

syö jotain pientä ennen kuin lähdet, nälkäisenä voi tulla tehtyä huonoja valintoja (jos
juhliin on tarkoitus mennä syömään, saa toki olla nälkä, mutta ei hevosennälkä)
tee ensin kierros ja katso mitä kaikkea tarjolla, tee sitten päätös, mitä oikeasti
haluat syödä
jos tarjolla on salaattia, vihanneksia tai hedelmiä, ota ensin lautaselle niitä
keskity enemmin seurustelemaan kuin syömään ja nauti juhlatunnelmasta
valitse kahvipöydästä paria eri laatua ja nautiskele niistä täysillä - joka laatua ei ole
pakko maistaa
jos kyseessä on illanistujaiset, tarjoudu tekemään iso salaatti tai terveellistä
naposteltavaa
ole tarkkana alkoholin kanssa; päätä jo etukäteen, mitä juot ja miten paljon, myös
drinkeissä on paljon tyhjiä kaloreita, ota mieluummin lasi tai kaksi viiniä ja muista
juoda välillä vettä
Muista! Kun syöt muuten terveellisesti, eivät yhdet juhlat heilauta kokonaisuutta
mihinkään suuntaan! 

Kuinka tehdä hyviä valintoja kauppareissulla? 

Kuinka tehdä hyviä valintoja juhlissa?

Viikko 5 

Kuinka tehdä hyviä valintoja?
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vertaa valmisruokaa lautasmalliin - puuttuuko vihanneksia tai proteiinia?
tuunaa ruokaa tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan, niin että saat tasapainoisen
aterian
vertaile eri tuotteiden sisällysluetteloita ja valitse parhaat näiden perusteella: korkea
lihapitoisuus (esim. lihapullissa), lisäaineita ja lisättyä sokeria/makeutusaineita vain
vähän tai ei lainkaan, suolan määrä mielellään alle 1 g / 100 g, enemmän
tyydyttymätöntä kuin tyydyttynyttä rasvaa
parhaita valintoja: (sose)keitot (lisää tarvittaessa proteiini erikseen!), jauheliha-,
kala- tai kasvispihvit ja -pyörykät, ruokaisat salaatit, pakastevihannekset (voi myös
lämmittää mikrossa!), kalasäilykkeet, kaupan salaattibuffetin tai lämminruokatiskin
valinnat
syö näitä eineksiä vain harvoin: pizzat, lihapiirakat, ranskalaiset ja muut
uppopaistetut ruoat, kermaperunat, makkarapannut

Kuinka tehdä hyviä valintoja valmisruokien kanssa?

Tehtävä: Tee hyviä valintoja

Tutki vinkkejä ravintolassa syömiseen, juhliin, lounasbuffettiin ja kauppareissulle. Ota
käyttöön ainakin yksi hyvä valinta!

Viikko 5 

Kuinka tehdä hyviä valintoja?
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Pakastaminen:

Paistaminen pannulla tai uunissa: 

Keittäminen ja höyryttäminen: 

Ruoan valmistustavalla on väliä. Voit vaikuttaa siihen, paljonko vitamiineja ja
ravintoaineita jää käyttöösi.

Itse pakastamisprosessit ovat nykyään tehokkaita eikä vitamiineja juurikaan häviä.
Vitamiinihävikkiä tapahtuukin eniten pakasteita sulattaessa ja kuumentaessa, esim.
kotimaisia pakastemarjoja käyttäessä, vitamiinit saa hyödynnettyä parhaiten, jos marjat
syö kohmeisina. Pakastevihanneksia syödessä nopea sulatus tai kuumennus vähässä
vedessä on paras.

Pannulla paistaessa kiinnitä huomio rasvan määrään ja paistolämpötilaan; mieluummin
hieman vähemmän rasvaa ja matalampi lämpötila TAI nopea wokkaus kuumassa
lämmössä. Uunissa kypsentäessä vitamiinihävikki on paistamista pienempi ja myös
rasvan määrä jää vähäisemmäksi.

B- ja C-vitamiinit ovat vesiliukoisia eli mitä vähemmän vettä kattilassa on, se paremmin
ne säilyvät. Keitinvesi kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää! Höyryttäminen on
paras vaihtoehto vitamiinien säilyvyyden kannalta.

Katso alta taulukko folaatin eli B9-vitamiinin hävikkiin kypsennystavasta riippuen.
Folaatti on vitamiineista lämpöherkin, muita vitamiineja häviää kypsennettäessä
vähemmän.

Folaatin (B9-vitamiini) hävikki vihanneksia kypsennettäessä:

Viikko 5 

Ruoan valmistustavan valinta
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45%  Pakastevihannesten keittäminen 

40%  Tuoreiden vihannesten keittäminen runsaassa vedessä

35%  Tuoreiden vihannesten keittäminen vähässä vedessä 

25%  Tuoreiden vihannesten keittäminen ja keitinveden hyödyntäminen 

15%  Tuoreiden vihannesten kypsentäminen höyryttämällä

40%  Ruoan kypsentäminen grillissä 

25%  Ruoan kypsentäminen pannulla miedolla lämmöllä

25%  Ruoan kypsentäminen uunissa 
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Tehtävä: Huomioi valmistustavan vaikutus ruoan ravintoarvoon

Minkä ruoan voisit valmistaa niin, että käyttöösi jää enemmän ravintoaineita (esim.
lihapullat uunissa vain pannulla, kasvisten kypsentäminen keittämällä runsaassa
vedessä vai höyryttäminen, pakastevihannesten vai tuoreiden vihannesten
kypsentäminen jne.)?

Viikko 5 

Ruoan valmistustavan valinta
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Muita muistiinpanoja ja oivalluksia
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Viikko 5 

Usko itseesi
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Käänny katsomaan taaksepäin ja sitten eteenpäin ja valmista itsesi onnistumiseen
terveellisen ruokavalion kanssa!

Katso taaksepäin ja huomaa, miten pitkälle oletkaan tullut siitä, mistä aloitimme
kuukausi sitten. Muista samalla hetket, jolloin aiemmin olet heittänyt pyyhkeen kehään.
Niistä voi ottaa oppia ja tehdä tällä kerralla jotakin toisin. 

Katso sitten eteenpäin uskoen ja luottaen itseesi. Usko siihen, että voit itse vaikuttaa
onnistumiseen ja tehdä kestäviä muutoksia. 

Kun uskot ja luotat itseesi, tasoitat samalla tietä onnistumiselle. Kun olet avoin
ajatukselle, että tavoitteesi ja toiveesi voivat toteutua, muutos käynnistyy ensin
ajatuksissasi ja sitten käytännössä. 

Anna itsellesi lupa onnistua! Anna itsellesi lupa kukoistaa!

Tehtävä: Katso taaksepäin ja eteenpäin

Katso taaksepäin hetkiin, jolloin aiemmin olet joko luovuttanut tai muutos ei ole syystä
tai toisesta onnistunut. Mihin hyvä yritys on silloin kaatunut?

Siirrä sitten katse tulevaisuuteen. Kun tiedät, mistä muutos viimeksi jäi kiinni, voi siitä
oppia ja tehdä nyt jotakin eri tavalla, eri tahdissa tai poistaen aiempia esteitä. Mitä
voisit tällä kertaa tehdä toisin?
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Viikko 5 

Usko itseesi
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Millaisena näet itsesi? Millainen olet, kun olet vahvimmillasi, hyvinvoivana?
Mikä on muuttunut?
Millaisia päiväsi ovat?
Mitä sellaista olet jättänyt taaksesi, mikä aiemmin pidätteli sinua?
Miten olet antanut itsellesi luvan onnistua?

Tehtävä: Mielikuvamatka

Ota viisi minuuttia aikaa ja tee mielessäsi mielikuvamatka. Mieti, miltä elämäsi näyttää
vuoden päästä tästä hetkestä, kun olet onnistunut tekemään kaipaamiasi muutoksia
ruokavalioosi, elämääsi ja ajatuksiisi, Miltä näyttää unelmatilanne vuoden kuluttua?

Muista, kyseessä on unelmatilanne eli kaikki on mahdollista! Vietä viisi minuuttia
ajatuksissasi ja kirjoita sitten ylös kaikki, mikä tuli mieleesi!
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Viikko 6 

Muista nämä viikolta 6

Mitä muutoksia olet tehnyt?
Millaisia muutoksia huomaat omassa olossasi tai ulkomuodossasi?
Mitkä muutokset toimivat ja tuntuvat hyviltä?
Mitkä muutokset eivät toimi tai mikä tuntuu vaikealta?
Mitä voisi vielä muuttaa, mikä on seuraava askel?

Ruoka on olemassa hyvää oloasi lisäämässä! Ei siksi, että pitäisi stressata siitä, mitä
voi tai ei voi syödä tai, että pitäisi miettiä, mistä karsia.Toivottavasti olet myös
huomannut, miten paljon voit omilla teoillasi ja pienillä valinnoilla vaikuttaa omaan
hyvään oloosi.

Hienosäädä ruokavaliotasi tarpeen mukaan

Olet nyt syönyt viisi viikkoa ohjeiden mukaan, vähitellen parannuksia ja muutoksia
tehden. On aika ottaa katsaus siihen, kun aloitettiin ja verrata, mitä olet muuttanut, mikä
olo, mitä voisi vielä muuttaa, mikä toimii ja mikä ei toimi.

Tehtävä: Ota katsaus tekemiisi muutoksiin
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Tee myös alun ravintokysely uudestaan - sen avulla helppo verrata konkreettisesti, mikä
on muuttunut ja miten se näkyy olossasi! Löydät kyselyn seuraavilta sivuilta.
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SYÖMISTAVAT

RUOKAVALIO

ELINTAVAT

Syöt ateriat kiireettä ja rauhassa pureskellen

Syöt, kun olet nälkäinen ja lopetat, kun olet kylläinen

Suunnittelet kauppareissut etukäteen

Sautit ruokahetkistä ja siitä mitä syöt

Luet ja vertaat kaupassa tuoteselosteita

Annoskokosi pysyvät maltillisina

Välipaloilla suosit terveellisiä valintoja (esim. hedelmät, pähkinät, välipalapatukat)

suolaisten, rasvaisten tai sokeristen napostelujen sijaan

Tunnet, että ruokavalio on hallinnassasi etkä koe tarvetta dieetille

Kiireisen ja stressaavan päivän jälkeen ET hae lohtua tai palkintoa ruoasta

Energisen olon eväät - kysely

1    2    3   4 

Sinulla on tarpeeksi energiaa päivän toimiin

Nukut vähintään kahdeksan tuntia yössä

Mielialasi pysyy tasaisena

Syöt monivitamiinia lisäravinteena

Syöt D-vitamiinia lisäravinteena

Ruokavaliosi on monipuolinen ja koostuu vaihdellen erilaisista proteiinin, hiilihydraattien ja

rasvojen lähteistä

Syöt runsaan ja täyttävän aamupalan

Alkoholia kuluu korkeintaan yksi annos päivässä

Syöt kotitekoista ruokaa

Syöt noutoruokaa tai pikaruokaa korkeintaan kerran viikossa

1 hyvin usein - 2 melko usein - 3 toisinaan - 4 hyvin harvoin
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Kun syöt viljatuotteita tai riisiä, valitset täysjyvää

Kypsennät ruoan yleensä uunissa, keittäen tai höyryttäen pannulla paahtamisen tai

grillaamisen sijaan

Suosit keitettyjä perunoita paistettujen tai ranskalaisten perunoiden sijaan

Maustat salaatin kevyesti öljyllä, etikalla tai sitruunalla valmiiden salaatinkastikkeiden sijaan

Syöt päivän jokaisella aterialla kasviksia ja päivässä vähintään puoli kiloa

Syöt kasviksia monipuolisesti, kaikissa sateenkaaren väreissä

Syöt hedelmiä ja marjoja vähintään kaksi annosta päivässä

Syöt punaista lihaa, leikkeleitä ja makkaroita korkeintaan 500 g viikossa

Syöt siemeniä ja/tai pähkinöitä kaksi ruokalusikallista päivässä

Syöt kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa

Käytät pääosin kasviöljyjä ruoanlaitossa

Syöt kasviproteiineja (papuja, linssejä, soijaa…) vähintään kaksi kertaa viikossa

Syöt sokerisia herkkuja korkeintaan kerran tai pari viikossa

Juot pääosin vettä mehujen tai sokeristen juomien sijaan

Juot korkeintaan kolme kuppia kahvia päivässä

RUOKA-AINEET
1    2    3   4 

1 hyvin usein - 2 melko usein - 3 toisinaan - 4 hyvin harvoin

Suolesi tyhjentyy vähintään kerran päivässä

Vatsasi toimii normaalisti (ei ummetusta tai ripulia).

Syömäsi ruoka sulaa hyvin, aiheuttamatta turvotusta, vatsakipuja tai ilmavaivoja.

Syömäsi ruoka sulaa hyvin, aiheuttamatta närästystä tai röyhtäilyä.

VATSA
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Viikko 6 

Hienosäädä ruokavaliota

tarkista ensin mahdolliset esteet (stressi, vähät unet, kilpirauhasen vajaatoiminta)
tarkista ruoan määrä (syötkö huomaamatta, tarkista annoskoot)
viilaa makroravinnejakaumaa (syö hieman vähemmän hiilihydraatteja ja hieman
enemmän proteiinia ja kasviksia)

jos vatsa ei toimi säännöllisesti, tarkista viikon 3 ohjeet 
tarkista ja poista sopimattomat ruoka-aineet (pidä kirjaa, minkä ruoan jälkeen
turvottaa)
kokeile paastoa (pidä iltapalan ja aamupalan välissä 12 h tauko ruokailuista)
rauhoita liikuntaa (jätä pois juoksu ja hypyt, hidasta tahtia)

tarkista mahdolliset esteet (stressi, kilpirauhanen, uniapnea)
lisää tai vähennä hiilihydraattien määrää (määrä yksilöllinen, testaa, mikä sinulle
sopiva määrä)
lisää ilta-aterialle proteiinia, vähennä sokeria
vähennä alkoholia ja rasittavaa liikuntaa iltaisin

katso uudelleen viikon 1 tavoite ja muutosmatka 
tarvittaessa pienennä tehtäviä muutoksia (mitä voit tehdä tällä viikolla ja tänään)
tee vain sellaisia muutoksia, jotka tuntuvat hyviltä 

Kun olet tehnyt nämä, voidaan lähteä miettimään, miten ruokavaliota voisi hienosäätää,
jos on tarvis. Jos huomaat positiivisia muutoksia: olet energisempi, huomaat muutosta
painossa tai vaatteiden sopivuudessa, jos tavoitteena painonpudotus, yöunissa,
mielialassa, nälän- ja kylläisyyden säätelyssä, annosko’oissa, makeanhimon
vähenemistä.. ei välttämättä ole tarpeen tehdä ainakaan isoja muutoksia - olet matkalla
oikeaan suuntaan!

Missä tilanteissa ruokavalioon kannattaa tehdä muutoksia?

    Paino ei putoa

    
    Olo on turvonnut

    
    Olo on väsynyt ja/tai nukut huonosti

    Tuntuu, että tehdyt muutokset eivät pidä
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Viikko 6 

Hienosäädä ruokavaliota

Tehtävä: Tarvitseeko ruokavaliosi hienosäätöä? Mitä voisit muuttaa seuraavaksi?
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Viikko 6 

Tarvitaanko dieettejä?

Jos tavoitteena on painonpudotus, pitäisikö kuitenkin aloittaa dieetti?

Painoa voi pudottaa fiksusti. Annoskoko-ohjeiden maltillinen painonpudotusosio
yhdessä edellisten viikkojen ohjeiden kanssa riittävät!

Jos kuitenkin kaipaat jotain lisää, voit ottaa ideoita ja elementtejä seuraavista
dieeteistä.

Syöminen kierron mukaan

Hyödyt: naishormonien tukeminen ja tasapainottaminen kuukautiskierron aikana,
PMS- ja vaihdevuosioireiden helpottaminen, kuukautisia edeltävän turvotuksen ja
herkkuhimon helpotus.
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Viikko 6 

Syöminen kierron mukaan

kuukautisvuoto alkaa
tue rauta-arvoja syömällä punaista lihaa, tummanvihreitä vihanneksia ja C-
vitamiinipitoisia kasviksia
laske tulehdusta syömällä omega-3-rasvoja kuten kalaa, avokadoa ja siemeniä
sekä yrttejä ja mausteita, kuten inkivääriä, kanelia, kurkumaa, valkosipulia ja
persiljaa
rauhoita ja helpota oloa syömällä helposti sulavia keittoja, puuroja ja
pirtelöitä

tue estrogeenin nousua ja kiertoa kehossa syömällä paljon kuitupitoista
ruokaa, pellavan- ja kurpitsansiemeniä sekä ristikukkaisia kasviksia, kuten
parsakaali, kukkakaali, lehtikaali, rukola
torju oksidatiivista stressiä syömällä antioksidanttipitoisia vihanneksia,
marjoja ja hedelmiä, kuten mustikoita, sitrushedelmiä, tummanvihreitä
vihanneksia ja porkkanoita
nosta kehon energiaa syömällä hieman vähemmän tärkkelyspitoisia
hiilihydraatteja, kuten perunaa ja riisiä

tue keltarauhashormonin nousua syömällä seesamin- ja
auringonkukansiemeniä sekä ruokaa, joka sisältää B6- ja C-vitamiineja sekä
magnesiumia ja sinkkiä, kuten kikherneitä, lohta, banaania, sitrushedelmiä,
paprikaa, manteleita, cashew-pähkinöitä ja tummaa riisiä
tue maksan toimintaa, jotta ylimääräinen estrogeeni poistuu kehosta,
syömällä ristikukkaisia kasviksia 

valmistaudu kuukautisiin rauhoittamalla kehoa
ota käyttöön magnesium-lisä tai syö magnesium-pitoista ruokaa, esimerkiksi
tummanvihreitä vihanneksia, manteleita, tummaa riisiä ja avokadoa
tue keltarauhashormonin nousua samoin kuin edellisellä viikolla
jätä sokeri ja alkoholi vähemmälle ja pidä verensokeri tasaisena
ehkäistäksesi PMS-oireita ja mielitekoja
syö runsaammin tärkkelyspitoista hiilihydraattia, kuten perunaa ja riisiä

1. vko, kuukautiset, follikkelivaihe 

2. vko: follikkelivaihe, estrogeeni nousee

3. vko: ovulaatio, luteaalivaihe

4. vko, luteaalivaihe
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Viikko 6 

Hiilihydraattien kierrättäminen

ei-treenipäivinä: syö pääosin proteiinia, vihanneksia, marjoja ja hyviä rasvoja
ja minimaalisesti tärkkelyspitoisia hiilihydraatteja (peruna, riisi, pasta) ja
hedelmiä,
treenipäivinä: lisää hiilihydraatteja päivän jokaiselle aterialle

Hyödyt: voi auttaa rasvanpoltossa, tasapainottaa vireystilaa, pitää
aineenvaihdunnan käynnissä painonpudotuksen aikana, tasapainottaa nälkä- ja
kylläisyyshormoneja ja tukea lihasten kasvua. 

Tee näin:

Jotta hiilihydraattien kierrätys toimii, on tiedettävä päivän kaloritarve
hiilihydraateille. Voit käyttää apuna 1. viikon ateriataulukkoja. Taulukosta näet
päivittäisen hiilihydraattien tarpeen. Kerro se seitsemällä, niin saat viikoittaisen
määrän. Syö sama kokonaismäärä, mutta jaa se eri tavalla (treenipäivinä
enemmän, lepopäivinä vähemmän).

Esim. 6 kourallista päivässä = 42 viikossa
3 päivänä viikossa treeni, syö silloin 9-11 kourallista
4 päivänä lepo, syö silloin 2-3 kourallista
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Olet kasvissyöjä tai vegaani 

Et syö punaista lihaa 

Et syö kalaa 

Syöt vain vähän kasviksia 

Syöt vain vähän hedelmiä 

Syöt pelkkää vaaleaa leipää 

Syöt vain vähän maitotuotteita 

Syöt vähän kasvirasvoja 

Syöt pelkkiä luomutuotteita 

Saat vähän auringonvaloa 

Kärsit kuivista silmistä 

Kärsit aivosumusta ja muistiongelmista B-vitamiinit

D-vitamiini

Foolihappo -

A-vitamiini -

kalium

C-vitamiini

sinkki

magnesium - kromi

E-vitamiini

Seleeni

B12-vitamiini

B12-vitamiini

D-vitamiini

Kalsium

Sinkki -

Viikko 6 

Ravintolisät

maksasta ja porkkanasta A-vitamiinia
lohesta D-vitamiinia, folaattia, jodia, kalsiumia
paprikasta C-vitamiinia
auringonkukansiemenistä ja manteleista E-vitamiinia
punajuuresta kaliumia, kalsiumia
vihreistä kasviksista kalsiumia, magnesiumia
parapähkinästä seleeniä
siemenistä sinkkiä, magnesiumia jne.

Vitamiineja ei kannata ottaa vain purkista, vaan ensisijaisesti aina ruoasta!

Mahdollisia haasteen paikkoja ovat esimerkiksi talvi Suomessa, yksipuolinen
ruokavalio, stressi, sairaus, toipuminen leikkauksesta tai jokin selkeä puutos,
esim. jatkuva väsymys.

Silloin ravintolisän käyttö on perusteltua. 

Terveellistä ruokavaliota tukevilla laadukkaalla monivitamiinilla ja D-vitamiinilla
pääset pitkälle. Ota muita vain tarpeen mukaan.

Esimerkkejä vitamiini- ja kivennäisainetarpeista

E L I S A M A T T I L A . C OM 5 3



Viikko 6 

Ravintolisät

Tehtävä: Mieti omaa ravintolisien tarvettasi. 

Ota terveellisen ruokavalion tueksi käyttöön monivitamiini, D-vitamiini ja muita tarpeen
mukaan.
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Viikko 6 

Hyvää syvää terveyttä

tunteet (saatko ja pystytkö ilmaisemaan kaikkia tunteita omassa elämässäsi)
ympäristö (asiat, ihmiset, paikat ja kaikki ympärillä oleva, joka tukee hyvinvointia)
suhteet muihin ihmisiin (tunne, että kuulut johonkin ja on yhteys muihin)
tarkoitus (tunne siitä, että sinä merkitset ja sillä mitä teet ja kuka olet, on
merkitystä)

Terveellinen ruokavalio on tärkeä osa hyvinvointia, mutta ei kaikki. Hyvään, syvään
hyvinvointiin kuuluu muitakin ulottuvuuksia, joilla ravitset itseäsi:

Kaikista näistä eri ulottuvuuksista kokonaisuutena syntyy hyvä olo.

Tehtävä: Miten ravitset itseäsi? Katso kuva seuraavalla sivulla. 
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Esimerkiksi tähän tapaan:

Unitavat - Huolehdin säännöllisestä unirytmistä
Valo - Käyn päivittäin ulkona valoisan aikaan
Itsehoito - Pidän itselleni hemmotteluhetken joka viikko (kasvohoito, jalkahoito tms
kotona, tai ihan omaa aikaa tehdä mitä haluan)
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UNITAVAT

VALO

ITSEHOITO

E L I S A M A T T I L A . C OM

AJATUKSET

KEHONKUVA

LUOVUUS

SUHDE
RUOKAAN

Voimme ravita itseämme monin tavoin. Kirjoita ympyröihin, miten voit ravita itseäsi ajatustesi suhteen, miten voit

parantaa suhdettasi ruokaan ja miten voit parantaa untasi jne. Mieti jokaisen teeman kohdalla yksi konkreettinen

teko. Se voi olla pieni teko, mutta vaikutus voi olla suuri. 

Miten ravitset itseäsi?

RAVINTO
Paljon muutakin kuin

mitä syömme

LIIKE

SOME-

ALTISTUS

TUKI
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Mitä olet oppinut, muuttanut ja parantanut?
Miten olet huolehtinut itsestäsi?
Mistä olet ylpein itsessäsi? 
Miten pidät yllä kehitystä jatkossa?
Miten ylläpidät hyvää oloa ja energiaa?

Tehtävä: Mieti kuluneita kurssiviikkoja ja suunnittele tulevaa

Mieti vielä lopuksi kuluneita kurssiviikkoja.

KIITOS, KUN OLET OLLUT MUKANA! 

Viikko 6 

Hyvää syvää terveyttä

E L I S A M A T T I L A . C OM 5 7
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