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Vaihdevuosien aikana ruokavaliolla 

on iso rooli hyvinvoinnissa.

Viimeistään tässä elämänvaiheessa 

on tärkeä kiinnittää huomiota omaan 

terveyteen, sillä menopaussin 

jälkeen mm. riski sairastua sydän- ja 

verisuonitauteihin sekä osteoporoosiin 

kasvaa. Myös uusia yliherkkyyksiä tai 

allergioita voi ilmaantua, samoin haasteet 

vatsan ja suoliston kanssa voivat näkyä 

turvotuksena tai painon nousuna.

Vaihdevuosien ruokavalio onkin 

sydämen ja luuston terveyttä 

edistävä, aineenvaihduntaa tukeva 

ja hormoneita tasapainottava. Kaikki 

nämä puolestaan auttavat osaltaan 

helpottamaan myös oireita.

Tästä oppaasta löydät ohjeet ruokavalioon, 

joka saa sinut kukoistamaan ja voimaan 

hyvin. Ohjeiden avulla tiedät tarkalleen, 

mitä hyvää ja terveellistä ruokavalioon 

kannattaa lisätä ja mihin olisi hyvä 

kiinnittää erityistä huomiota. Ohjeet 

auttavat sinua myös hahmottamaan 

sopivan annoskoon jokaiselle aterialle.

Muistathan, että tarkoitus ei ole 

noudattaa lyhytaikaista dieettiä, joten 

tee aina muutoksia itseäsi kuunnellen: 

Kun lisäät tai poistat jotakin nykyisestä 

ruokavaliostasi, tuntuuko muutos 

sellaiselta, että se pysyy? Millainen mieli 

ja olotila muutoksesta seuraa? Mikä 

tuntuisi sopivalta askeleelta eteenpäin?

Voi hyvin!

<3: Elisa
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Mikä on energiantarpeesi?
paras taktiikka on silloin pienentää 

annoskokoa vain aavistuksen verran (ei 

esimerkiksi jättää kokonaisia aterioita 

välistä) ja muuta hieman ruokien 

suhteita, esim. enemmän proteiinia ja 

kasviksia, vähemmän tärkkelyspitoisia 

hiilihydraatteja (Painonpudotuksesta 

puhutaan lisää kurssin 2. viikolla!).

Mitä kalorimäärät sitten tarkoittavat 

käytännössä? Esimerkiksi päivän ateriat, 

joista tulee 2100 kcal, näyttävät tältä:

Kirjoita nyt kuvan viereen, miltä omat 

päivän ruokailusi näyttävät. Mitä huomaat?

	� Vaikka et tiedäkään tarkalleen syömiäsi 
kalorimääriä, miltä esimerkki näyttää 
sinun päivittäisiin syömisiisi verrattuna?

	� Onko ruokaa enemmän/
vähemmän/yhtä paljon?

	� Mitä voisit lisätä tai vähentää 
omiin ruokailuihisi?

Huomaathan, että terveellisen 

ja ravinteikkaan ruoan kanssa ei 

tarvitse nuukailla, vaan sitä saa syödä 

reiluja ja runsaita annoksia.

Joskus mukaan saa myös eksyä 

pala kakkua, lasi viiniä tai muutama 

suklaapala, eikä se heilauta kokonaisuutta 

suuntaan tai toiseen. Toki kaloreita 

niistä kertyy huomattavasti enemmän 

kuin vaikkapa isosta ja täyttävästä, 

kokonaisesta ateriasta. Poikkeamatkin 

mahtuvat kuitenkin terveelliseen 

ruokavalioon silloin tällöin eikä minkään 

suhteen ole tarpeen olla ehdoton.

Pääpaino kannattaa kuitenkin pitää 

ravintorikkaissa ruokavalinnoissa, sillä 

koko kehosi hormonisi, sydämesi, 

luustosi ja aineenvaihduntasi 

huomioonottaen tarvitsevat ravinteikasta 

ruokaa voidakseen hyvin.

Noudattaakseen terveellistä 

ruokavaliota ei ole tarpeen laskea 

kaloreita eikä makroravinteita.

Kun tavoitteena on voida hyvin ja 

pysyä terveenä, riittää, kun lautasen 

täyttää tuoreella, laadukkaalla 

ja ravintorikkaalla ruoalla.

Vaikka kaloreita ei tarvitsekaan laskea, 

on hyvä hahmottaa paljonko ruokaa 

lautaselta olisi hyvä päivän aikana löytyä; 

se ei nimittäin aina ole helppo tehtävä.

Joskus tulee nuukailtua ruoan määrien 

suhteen, varsinkin jos tavoitteena on 

laihtua. On helppo vetää johtopäätös, että 

mitä vähemmän syö, sitä nopeammin 

laihtuu. Toisinaan taas tulee syötyä 

yli tarpeen, varsinkin silloin kun on 

herkullista ruokaa tarjolla, väsyttää tai 

tylsistyttää. Lisäksi liikunta ja arkiaktiivisuus 

lisäävät hieman ravinnon tarvetta.

Keskimääräinen energiantarve 

vaihdevuosi-ikäisillä naisilla on n. 

2000-2800 kcal/päivä, iästä, painosta, 

pituudesta ja aktiivisuudesta riippuen.

Esimerkiksi 45-vuotiaalla naisella, 

joka on 165cm pitkä, painaa 65kg 

ja liikkuu kohtalaisen paljon, 

energiantarve on 2460 kcal/päivä.

Sen sijaan 55-vuotiaalla naisella, joka on 

165cm pitkä ja painaa 75kg, tekee kevyttä 

työtä ja liikkuu vain vähän vapaa-ajalla, 

energiantarve on 2017 kcal/päivä.

Olet ehkä törmännyt laihdutuskuureihin, 

joissa pitäisi pärjätä 1000-1500 kalorilla 

päivässä, se on aivan liian vähän! Kehosi 

ei silloin saa tarpeeksi ravintoaineita ja 

pahimmillaan aineenvaihdunta hidastuu 

ja hormonitoiminta menee sekaisin.

Jos tavoite on pudottaa painoa, 
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Hyvän annoskoon 
mittarit
Nyt tiedät suurin piirtein, millaisia määriä 

ruokaa päivän aikana lautaselta olisi 

hyvä löytyä. Miten sitten käytännössä 

koostat yhden aterian? Perusohjeet 

ovat helppoakin helpommat!

1. Varmista, että mukana on 
aina proteiinia

Hyvä nyrkkisääntö on laittaa lautaselle 

kämmenen kokoinen pala jotakin 

proteiininlähdettä. Katso kämmentäsi 

(ilman sormia): minkä kokoinen ja 

paksuinen pala siihen mahtuisi?

Hyviä proteiininlähteitä ovat esimerkiksi:

	� liha: nauta, lammas, possu, kana, 
kalkkuna, riista ja äyriäiset

	� kala: lohi, kirjolohi, turska, ahven, 
silakka, sardiini, tonnikala jne.

	� täysrasvaiset, maustamattomat 
maitotuotteet: juusto, 
voi, kerma, jugurtti

	� kananmunat

	� kasvikunnan proteiinit: pavut, 
linssit, kikherne, tattari, kvinoa

	� myös siemenissä ja 
pähkinöissä on proteiinia

2. Täytä puolet lautasesta 
kasviksilla

Lataa lautaselle ainakin yksi nyrkillinen, 

jopa kaksi, kasviksia. Vaihtelu 

virkistää ja saa kehon kiittämään, 

joten mitä monipuolisemmin syöt 

erilaisia vihanneksia eri tavoilla 

valmistettuna, sen parempi.

Syö välillä raakana, toisinaan höyrytä 

tai keitä, pistä joskus uuniin ja 

mausta erilaisilla yrteillä, niin saat 

vaihtelua ja uusia makuelämyksiä.

Vaihdevuosien aikana kannattaa suosia 

erityisesti ristikukkaisia kasviksia (parsa-, 

kukka-, ruusu- ja lehtikaali), mutta 

kaikista vihanneksista, juureksista, 

marjoista ja hedelmistä saat vitamiineja, 

kivennäisaineita, fytoravinteita ja 

kuituja, joita keho tarvitsee.

Marjoja ja hedelmiä voit syödä mielin 

määrin (jos haluat laihduttaa, syö 

reilusti eniten vihanneksia, sitten 

marjoja ja sitten hedelmiä).

Löytyykö lautaseltasi esimerkiksi näitä:

	� parsakaali, kukkakaali, ruusukaali, 
lehtikaali ja muut ristikukkaiset kasvikset

	� pinaatti, salaatti, kurkku, avokado, 
kesäkurpitsa ja muut vihreät kasvikset

	� tomaatti, paprika, retiisi, punasipuli 
ja muut punaiset kasvikset

	� punajuuri, porkkana, lanttu, kurpitsa, 
nauris ja muut juurekset

	� persilja, basilika, salvia, 
korianteri ja muut yrtit

	� mustikka, mansikka, puolukka, 
vadelma, puna- ja mustaherukka, 
tyrni ja muut marjat

	� banaani, omena, appelsiini, päärynä, 
kiivi, meloni, taateli ja muut hedelmät
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3. Lisää peukalonmitallinen 
rasvaa

Rasva on tärkeä energianlähde, kehon 

voitelija ja aineenvaihdunnan ylläpitäjä.

Suosi rasvaa mahdollisimman 

monipuolisesti eri lähteistä: 

sekä tyydyttynyttä että 

tyydyttymätöntä tarvitaan.

Kun lisäät rasvaa annoksiin, mittaa 

noin peukalonmitallinen per ateria 

(mieti, millainen määrä öljyä mahtuisi 

peukaloon tai miten monta pähkinää).

Jos syöt vähemmän hiilihydraatteja 

(ks. kohdat 4 ja 5) tai jos päivittäistä 

kalorimäärää tuntuu vaikealta 

saada täyteen, voit vastaavasti 

lisätä hieman rasvan määrää.

Hyviä rasvanlähteitä ovat esimerkiksi:

	� rasvat ja öljyt: kookosöljy, voi, 
oliiviöljy, rypsiöljy, avokadoöljy, 
hamppuöljy, kalaöljy

	� siemenet ja pähkinät: mantelit, 
cashew’t, saksanpähkinät, 
hasselpähkinät, pekaanipähkinät, 
auringonkukan-, kurpitsan-, seesamin-, 
chian- ja pellavansiemenet

	� rasvaiset maitotuotteet (jos ne sopivat 
suolistollesi): kypsytetyt juustot, 
täysrasvaiset ja maustamattomat 
rahkat, kermat ja jugurtit

4. Syö pieni kämmenellinen 
hiilihydraattia

Aktiivinen ja liikkuva keho sekä hyvinvoivat 

aivot tarvitsevat hiilihydraattia, mutta 

tarvittava määrä ei ole valtavan iso. 

Vatsakin toimii vilkkaammin, kun unohtaa 

kukkuraiset annokset perunamuussia 

tai riisiä ja täyttää niiden viemän 

kalorimäärä ravintorikkaammilla ruoilla.

Hyvän mitan tärkkelyspitoisten 

hiilihydraattien annoskoolle saat kun 

muodostat kämmenestäsi kupin ja mietit, 

paljonko riisiä tai perunaa siihen mahtuisi.

Mitta koskee tärkkelyspitoisia 

hiilihydraatteja, kuten perunaa, riisiä, 

bataattia, kvinoaa ja viljoja. Vihanneksissa, 

marjoissa ja hedelmissä, on hiilihydraatteja, 

mutta myös runsain mitoin tärkeitä 

vitamiineja ja kivennäisaineita, joten 

niiden määrää ei ole syytä rajoittaa.

5. Sovita itselle sopivaksi

Edellisten kohtien ohjeet toimivat hyvänä 

muistisääntönä ruokaa lautaselle laittaessa. 

Proteiinin, rasvan ja hiilihydraattien määrää 

voi kuitenkin sovittaa itselle sopivaksi. 

Meitä on monen kokoisia ja mallisia eikä 

yksi tapa syödä sovi kaikille vartaloille.

Jos urheilet paljon ja työsi on aktiivista, 

silloin kalorintarpeesi on suurempi ja mitä 

luultavimmin tarvitset hieman enemmän 

hiilihydraattia. Jos taas teet istumatyötä, 

vähemmät hiilihydraatit riittävät.

Osa kukoistaa vähillä hiilihydraateilla 

ja suuremmalla määrällä rasvaa. 

Toiset tuntevat olonsa matalilla 

hiilihydraateilla nuutuneiksi.

Mistä tiedät, mikä malli sinulle sopii? 

Kuuntele olotilaasi. Onko olo energinen, 

pysyykö nälkä loitolla, onko suolistossa 

hyvä olla? Jos nykyinen olotila ja/tai 

ulkomuoto ei ole sellainen kuin haluat, 

tee pieni muutos ja tarkkaile tilannetta.
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6. Juo vettä

Juomista paras on aina puhdas vesi. 

Hyvä määrä on kaksi litraa päivässä.

Myös syömällä vesipitoisia vihanneksia 

(esim. kurkku) ja hedelmiä (vesimeloni) 

saat helposti kasvatettua päivittäistä 

nesteen määrää. Vesi mm. pitää 

aineenvaihdunnan käynnissä.

Vihreä tee, hedelmä- tai yrttiteet ovat 

hyviä. Kahvia voit juoda 1-2 kuppia 

päivässä. Mieluiten ilman sokeria. 

Huom! Jos kärsit voimakkaista kuumista 

aalloista, kuumat juomat voivat saada 

olon entistä tukalammaksi! Lisäksi, 

jos kärsit uniongelmista, kofeiini voi 

pahentaa niitä ja lisätä yöhikoiluja.

Sokeroidut mehut ja virvoitusjuomat 

on syytä jättää kauppaan. Pelkistä 

hedelmistä puristettu mehu voi 

toisinaan olla hyvä makupala.

+1 kohtuudella

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, 

terveelliseenkin ruokavalioon 

mahtuvat pienet poikkeamat 

silloin tällöin, kohtuudella.

Kuitenkin kaikki mihin on lisätty 

sokeria (virvoitusjuomat, karkit), 

valkojauhotuotteet (leivonnaiset, 

vaalea leipä, pullat, keksit, pasta), 

kovetettua kasvirasvaa sisältävät tuotteet 

(murot, popkornit, keksit) ja pitkälle 

prosessoidut tai dieettituotteet (einekset, 

pikaruoat, ateriankorvikkeet) on syytä 

pitää minimissä. Samoin alkoholin, 

runsassuolaisten ja mausteisten ruokien 

kulutusta kannattaa tarkkailla.

Estrogeenin ja progesteronin lasku 

voi lisätä mielitekoja, mutta kakut ja 

keksit eivät ole paras ratkaisu, sillä ne 

voivat pahentaa oireita heilauttamalla 

verensokeria, aikaansaamalla 

painonnousua ja kohottamalla 

sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Tuliset ruoat lisäävät kehon lämpötilaa ja 

voivat vauhdittaa aineenvaihduntaa (niiden 

syöminen voi lisätä energiankulutusta 

jopa 130 kaloria päivässä!), mutta 

ne voivat samalla pahentaa kuumia 

aaltoja ja yöhikoiluja eli jos sinulla 

on taipumusta kuumiin aaltoihin, ole 

varovainen mausteiden kanssa.

Alkoholi voi heikentää yöunia. 

2-3 alkoholiannosta tunti ennen 

nukkumaanmenoa voi vähentää 

melatoniinin tuotantoa jopa 19% 

naisilla ja lisätä kuumia aaltoja.

Kun siis vähennät tai vältät em. ruokia, 

helpotat samalla vaihdevuosioireita!

Pidä mielessä, että lähes aina 

löytyy niitä parempi vaihtoehto. 

Parempi niin terveyden kannalta, 

ravintoarvoiltaan kuin loppujen 

lopuksi myös maultaan. Esimerkiksi

	� sokeroitu mehu vs. pelkistä 
appelsiineista puristettu mehu

	� limonadi vs. kombucha

	� maitosuklaa vs. tumma 
suklaa tai raakasuklaa

	� keksi vs. reseptivihkon taatelipallot

Suosi aina ravintorikkaita (ei kaloripitoisia) 

vaihtoehtoja. Ruoka, jossa on proteiinia 

tai kuituja auttaa pysymään kylläisenä 

ja pitää verensokerin tasaisena, jolloin 

mm. erittyy vähemmän insuliinia, 

jolloin tulee vähemmän mielitekoja.

Mitä edellisistä kohdista voisit parantaa 

omassa ruokavaliossasi? Kaikkea 

ei tarvitse muuttaa kerralla. Ota 

mieluummin ensin työn alle yksi aihe.
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Vaihdevuosien 
ruokapyramidi
Koosta siis  ruokavaliosi näin:

Ensimmäisenä ja tärkeimpänä vihannekset 

sekä marjat ja hedelmät. Seuraavana 

proteiininlähteet kalasta, siipikarjasta 

ja kasvikunnan proteiineista. Sitten 

rasvat ja tärkkelyspitoiset hiilihydraatit 

sekä punainen liha. Lopuksi pienessä 

roolissa myös sattumat ja poikkeamat 

eli eli-niin-terveelliset valinnat.

Sattumat

Punainen liha

Rasva Hiilihydraatit

Kala, siipikarja, kasviproteiinit

Vihannekset
Marjat ja 

hedelmät
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Miltä kalorit näyttävät?
Ole siis tarkkana varsinkin naposteltavien 

ruokien kanssa! Niitä tulee helposti 

syötyä suuria määriä lähes huomaamatta 

ja päivän kalorintarve täyttyy nopeasti 

jo pelkistä välipaloista. Sen sijaan 

kunnon ruokaa voi syödä reilujakin 

annoksia maltillisin kalorein.

Jos tapanasi on napostella liikaa, 

hyvä taktiikka on laittaa välipalat ja 

napostelut ennen syömistä kuppiin 

tai lautaselle ja syö vain sen verran 

kuin esillä on. Suoraan pussista 

ottaessa tulee helposti syötyä liikaa.

Huomaatko omasta ruokavaliostasi 

kalorisieppareita, joihin voisi kiinnittää 

entistä enemmän huomiota?

Nyt osaat jo hahmottaa, miten paljon 

ruokaa päivän aikana olisi hyvä syödä ja 

miltä päivittäisten aterioiden tulisi näyttää. 

Tässä vielä pieni vertailu, paljonko kaloreita 

suurin piirtein eri ruoka-aineet sisältävät:

20 mantelia = 154 kcal

20 kpl jugurttirusinoita = 240 kcal

1 pala leipää = 67 kcal

1 pala leipää + kinkku + 

juusto = 382 kcal

1 lasi punaviiniä = 140 kcal

1 makea siideri = 204 kcal

pieni pala kakkua = 180 kcal

iso pala kakkua = 440 kcal

pieni lohisalaatti = 225 kcal

iso lohisalaatti = 335 kcal

Iso annos ruokaisaa lohisalaattia sisältää 

suunnilleen yhtä paljon kaloreita kuin 

kourallinen jugurttirusinoita, yksi leipä 

lisukkeineen tai yksi tölkki siideriä.
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Mikä vaihdevuosiruokavaliossa on 
tärkeintä?

Välimeren ruokavaliossa parasta ovat 

tuoreiden kasvisten runsas käyttö, 

laadukkaat proteiininlähteet sekä 

laadukkaat öljyt rasvanlähteenä. 

Ruoka on puhdasta ja tuoretta.

Kasvisruokavalio voi olla hyvä vaihtoehto 

vähentämään oireita. Jos et halua vaihtaa 

täysin kasvislinjalle, voit pitää välillä 

kasvisruokapäiviä (muista kasviproteiinin 

lähteet) ja lisätä syömiesi kasvisten 

määrää ruoan lisukkeena. Maistuvia 

kasvisreseptejä löydät reseptivihkosta.

Seuraavilta sivulta näet esimerkkejä 

siihen, miltä sydämen terveyttä tukevat, 

luustoa vahvistavat ja aineenvaihduntaa 

vauhdittavat ruoat voivat näyttää. 

Miten sydän- ja luustoystävällisen ja 

aineenvaihduntaan ylläpitävän ruokavalion 

noudattaminen onnistuu käytännössä? 

Se selviää seuraavasta luvusta.

Vaihdevuosiruokavalion voi kiteyttää 

kolmeen, tärkeään kohtaan.

Sen tulisi olla sydämen terveyttä 

tukeva, luustoa vahvistava ja 

aineenvaihduntaa vauhdittava.

Vaihdevuosien aikana ja menopaussin 

jälkeen nimittäin riski sairastua sydän- ja 

verisuonitauteihin sekä osteoporoosiin 

kasvaa, samoin perusaineenvaihdunnan 

energiankulutus hidastuu, joten tämä on 

kolmikko, josta on pidettävä hyvää huolta.

Tutkimusten mukaan kolme parasta 

ruokavaliota vaihdevuosi-iässä ovat 

vähähiilihydraattinen, Välimeren ja 

kasvisruokavalio. Nämä edesauttavat 

osaltaan myös sydämen ja luuston 

terveyteen sekä aineenvaihdunnan 

ylläpitämiseen. Kurssin ohjeisiin ja 

resepteihin onkin koottu parhaat 

palat näistä ruokavalioista.

Vähähiilihyraattisen ruokavalion on 

monissa tutkimuksissa todettu olevan 

hyvä painonpudotukseen. Hiilihydraattien 

saannin ei tarvitse olla todella alhainen, 

jotta paino putoaa. Sopivaan annoskokoon 

saitkin jo ohjeen edellisissä luvuissa.



LUUSTON KUNTOA PARANTAVA

Lehtikaali

Parsakaali

Kurpitsansiemenet

Kikherne

Manteli

Punasipuli

Bataatti

Rauta ja kalium auttavat torjumaan anemiaa ja nivelkipuja. Runsas C-vitamiini, kalsium, magnesium, fosfori ja kalium-
pitoisuus. Lisäksi parsakaalissa on runsas annos kuitua, seleeniä ja luteiinia. Se on hyödyllinen tuote myös siksi, että siinä on

Kikherneet sisältävät runsaasti kalsiumia, magnesiumia, 
kaliumia, rautaa, sinkkiä, mangaania, seleeniä ja folaattiakuituja.

Kuidut parantavatruoansulatusta ja helpottavat ummetusta. 
Runsaan proteiinipitoisuutensa vuoksi kikherneet

vievät nälän pitkäksi aikaa ja tasapainottavat 

Useissa tutkimuksissa on todettu 
manteleiden edistävän sydänterveyttä 
niiden sisältämän hyvän, tyydyttymättömän
rasvan ja kuidun ansiosta. Mantelit auttavat 

säännöllisesti nautittuina sekä pienentämään 

haitallisen LDL-kolesterolin määrää että 

lisäämään hyvän HDL-kolesterolin määrää 

  veressä.  Mantelit ovat loistava kalsiumin lähde, 

C-vitamiini suojaa soluja haitalliselta hapettumiselta, 

verensokerin heilahteluja.

tehostaa elimistön puolustuskykyä ja edistää raudan 
imeytymistä. Kuidut tekevät hyvää ruoansulatuselimistölle: 

parantavat vatsan toimintaa ja vähentävät ummetusta. Lehtikaali on 
oiva ruoka ikääntyvälle, sillä se sisältää runsaasti proteiinia. Riittävä 

proteiinin saanti suojaa muun muassa lihaskadolta ja edesauttaa toimintakyvyn 
säilymistä.Lehtikaalissa on paljon rautapitoisia, yhteyttäviä viherhiukkasia. Lehtikaalen väriaineet toimivat elimistössä
antioksidantteina ja voivat auttaa ehkäisemään sepelvaltimotautia ja syöpiä.

sisältää runsaasti muun muassa A-vitamiinia, kuitua ja kaliumia   Lisäksi bataatissa on runsaasti C- ja B-6 -vitamiineja sekä
kaliumia ja mangaania  Bataatin sisältämästä kuidusta on hyötyä vatsalle. Kuitupitoinen ruokavalio auttaa pitämään
ruoansulatuksen kunnossa. Bataatin sisältämät C-vitamiini ja beetakaroteeni voivat puolestaan myös tehostaa kehon
puolustusjärjestelmää. Bataatilla saattaa olla myös tulehduksia ehkäisevä vaikutus.

Punasipuli on tutkimusten mukaan lajikkeista terveellisin. Se antaa puhtia viruksia ja bakteereita vastaan. Kaikki sipulilajit
sisältävät flavoinoideja. Niitä on käytetty lääkekasveina jo antiikin ajoista. Useiden tutkimusten mukaan flavonoideilla on osansa
syöpien ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Ne myös estävät virusten ja bakteerien kasvua ja sitovat itseensä elimistölle
haitallisia aineita.

Nämä loistavat siemenet voivat auttaa lievittämään niveltulehduksen oireita ja suojelemaan luitasi.siemenen öljy on
luonnollinen fytoestrogeeni, joka voi auttaa hallitsemaan vaihdevuosien jälkeen ilmeneviä oireita, kuten alhainen verenpaine,
kuumat aallot, päänsäryt ja nivelkivut.

    Lisäksi manteleista saa magnesiumia,
mangaania ja E- ja B2-vitamiineja.

huomattavan runsaasti foolihappoa, rautaa ja A-vitamiinia.



AINEENVAIHDUNTAA VAUHDITTAVA

Valkosipuli
Valkosipuli sisältää mangaania, B6- ja C-vitamiineja, seleeniä ja kuitua. Se sisältää vain vähän kaloreita, mutta runsaasti
proteiinia. Valkosipuli edistää kehon puhdistusta. Raskasmetallit ja muut myrkyt kerääntyvät elimistöösi syömäsi ruoan mukana
tai ympäristön saasteille altistumisen seurauksena. Niistä voidaan päästä eroon nauttimalla rikkiä, joka on yksi valkosipulin
yhdisteistä.

Kana tai kalkkuna
Kana on tunnetusti hyvin proteiinipitoista. Proteiinit koostuvat aminohapoista, jotka ylläpitävät ja vahvistavat muita elintoimintoja,
kuten soluja, luita ja myrkkyjen hajottamista. Syömällä kanaa saat tärkeitä B-vitamiineja, jotka vahvistavat immuunijärjestelmää,
parantavat hermostoa ja antavat yleensä energiaa jokapäiväiseen elämään. Lisäksi kana tuottaa myös hyvää D-vitamiinia.  Kanassa
on runsaasti rautaa, joka auttaa punasoluja luovuttamaan happea soluille, fosforia, joka vaikuttaa hampaiden vahvuuteen ja aivojen
terveyteen, sekä seleeniä, jolla on tärkeä rooli auttaa soluja taistelemaan tauteja vastaan.

Linssit
Linssien sisältämä kuitu edistää  ruoan sulatusta. Samalla se saa suoliston toimimaan, poistaen
näin jätettä kunnolla. Lisäksi linssit toimivat ravintona suolessa asuville hyville bakteereille. 
Ja kaiken tämän lisäksi ne vielä auttavat ehkäisemään ummetustakin. Linssit eivät sisällä
lainkaan kolesterolia tai haitallista rasvaa. Näin ollen ne ovat loistavia sydämelle ja
verisuonille. Lisäksi linsseistä saa merkittävän määrän rautaa, magnesiumia ja 
sinkkiä, jotka edistävät solujen toimintaa.

Valkokaali
Valkokaalissa on runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita. Folaattia, 
C-vitamiinia, A-vitamiinia, kalsiumia, rautaa… Kaaleissa on runsaasti 
kuituja, jotka tekevät hyvää vatsan toiminnalle. Kaalien syöminen voi 
esimerkiksi helpottaa ummetusta. Kaalien rikkiyhdisteillä on 
matala-asteista tulehdusta torjuvia ominaisuuksia.

Porkkana
A-vitamiini auttaa maksaa puhdistamaan myrkyt pois kehosta sekä 
vähentää sapen ja maksan rasvapitoisuutta. Porkkanoiden kuitu auttaa 
paksusuolta puhdistumaan tehostamalla ruoansulatusta. Porkkanat 
sisältävät runsaasti C-vitamiinia, joka parantaa vastustuskykyä.

Selleri
Selleri vauhdittaa ruoansulatusta ja puhdistaa kehoa. Siinä on lehtivihreää, 
kuitua, kaliumia, magnesiumia, kalsiumia, molydbenia, mangaania, folaattia 
sekä C-, K- ja B-vitamiineja,

Kurkuma
Kurkuma stimuloi sappirakkoa tuottamaan sappihappoa. Sappineste auttaa hajottamaan 
ruokaa ja sulattamaan rasvaa, minkä vuoksi kurkuma on oivallinen mauste ruoansulatuksen
parantamiseen. Se voi auttaa myös hallitsemaan painoa ja estämään turvotusta.

Sipuli
Kaikki sipulilajit sisältävät flavoinoideja. Niitä on käytetty lääkekasveina jo antiikin ajoista. Useiden tutkimusten mukaan
flavonoideilla on osansa syöpien ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Ne myös estävät virusten ja bakteerien kasvua ja sitovat
itseensä elimistölle haitallisia aineita.



SYDÄMEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ
Tattari tai kaura
Tattarinsiemenissä on runsaasti lyseeni-aminohappoa sekä orgaanisesti sitoutunutta kalsiumia, rautaa, kaliumia, magnesiumia, piitä
ja fluoria. Kolesteroli imeytyy suolistoon, mutta tattari sisältää tiettyä proteiinia, joka estää sen imeytymistä suolistossa. Tattarin
proteiini voi vähentää kolesterolin imeytymistä jopa 47 prosentilla. Kaurassa on runsaasti vesiliukoista ravintokuitua beetaglukaania,

Chiasiemen
Chiasiemenet ovat yksi parhaista kasvis omega-3 lähteistä. Ne ovat myös täynnä 

Mantelimaito
Mantelimaito on laktoositon vaihtoehto, joka sisältää paljon 

Kaneli
Kaneli sisältää runsaasti kalsiumia, kuituja, rautaa, flavonoideja, 

Mustikka
Mustikat ovat maailman parhaita antioksidantteja. Ne muun muassa estävät verisuonitautien syntyä ja hoivaavat suonia ja lisäksi
suojaavat diabeteksen vakavilta seurauksilta. Säännöllinen mustikan syönti voi lieventää matala-asteista tulehdustilaa ja vähentää
aterianjälkeisen insuliinin tarvetta. Antosyaanit parantavat näköä ja mahahaavaa, mustikan ellagihappo estää syöpää. Lisäksi
mustikka tekee hyvää aivoille, muistille, iholle ja vastustuskyvylle.

joka vähentää kolesterolin imeytymistä elimistöön. Kaura sisältää tasapainoisessa suhteessa proteiinia, hiilihydraatteja 
ja rasvaa. Lisäksi sen sisältämän proteiinin aminohappokoostumus on muita viljalajeja parempi lysiiniamino-

hapon suhteen, joten se täydentää helposti myös kasvissyöjän ruokavaliota. Lysiiniä tarvitaan muiden 
aminohappojen tavoin valkuaisaineiden valmistamiseen elimistössä. Kaurassa on  myös 

B- ja E-vitamiineja sekä kivennäisaineita, kuten sinkkiä, seleeniä, magnesiumia ja rautaa.

antioksidantteja, jotka estävät ihmisen kehossa vapaiden radikaalien  
syntymistä, jotka voivat vaurioittaa soluja ja johtaa vanhenemiseen. 

Näissä siemenissä on paljon monia erityisesti luiden terveyteen
vaikuttavia ravinteita. Näitä ovat mm. kalsium, fosfori, magnesium 

ja tietenkin proteiini.

antioksidantteja ja tärkeitä mineraaleja. Mantelimaidossa on 
paljon luonnon omaa antioksidanttia eli E-vitamiinia, joka auttaa 
hidastamaan ikääntymisprosessia. E-vitamiinin lisäksi se sisältää 
myös D- ja A-vitamiineja, Omega-3 -rasvahappoja, sinkkiä, 

kalsiumia, rautaa, magnesiumia ja kaliumia.

mangaania ja voimakkaita antioksidantteja. Erään tutkimuksen 
mukaan kanelin ja kurkuman lisääminen ruokaan vähentää 

rasvaistenkin aterioiden haittavaikutuksia. Liian rasvaiset ruoat olisi 
hyvä jättää väliin kokonaan, mutta kanelin lisääminen niihin auttaa

sydänsairauksien ehkäisyssä. Kanelin sisältämä mangaani auttaa 
hallitsemaan mielialanvaihteluja ja kramppeja PMS-oireiden aikana. Lisäksi 

kanelin sisältämät ainesosat auttavat tasapainottamaan hormoneja. Yhdistettynä 
terveelliseen ruokavalioon ja säännölliseen liikuntaan, voi kaneli auttaa myös 

painonhallinnassa. Kaneli tehostaa aineenvaihduntaa ja säätelee verensokeria, joilla on 
keskeinen rooli laihtumisessa.



SYDÄMEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ

Lohi
Lohi sisältää runsaasti terveellisiä omega-3-rasvahappoja, jotka auttavat muun muassa alentamaan verenpainetta sekä korjaamaan
veren rasva-arvoja ja torjumaan sydän- ja verisuonitauteja. Lohessa on runsaasti proteiinia, joka auttaa pitämään olon kylläisenä sekä
korjaamaan treenin jälkeen lihasten pieniä vaurioita ja näin vahvistamaan ja kasvattamaan lihaksia. Lohesta saa muun muassa
seleeniä, joka on tehokas elimistön soluja hapettumiselta suojaava antioksidantti.

Kvinoa
Kvinoa on ainoa tunnettu kasvi, joka sisältää kaikki ihmis-
keholle välttämättömät aminohapot. Siinä on myös 
tärkeitä tyydyttymättömiä rasvahappoja, liukenevaa 
liukenematonta ravintokuitua, foolihappoa, b-ja 
c-vitamiineja, rautaa, magnesiumia, fosforia, 
mangaasia, sinkkiä, kaliumia ja kalsiumia.

Punajuuri
Punajuuren sisältämän nitraatin on
tutkimuksissa todettu alentavan

verenpainetta ja edistävän 
sydämen terveyttä. Päivittäinen annos
puna juurimehua edistää ikääntyvien 
aivojen terveyttä. Punajuuren mehu
saattaa parantaa kestävyyttä, sillä
nitraatin vaikutuksesta hapen 
kuluminen vedestä voi vähentyä ja 
näin  liikunta on vähemmän kuluttavaa
 kuin muuten. 

Ruusukaali
Ruusukaali sisältää kuitua enemmän kuin
muut kaalit. Tällä on merkitystä veren 
kolesteroliarvojen alentamisessa ja
suolistosairauksien ehkäisyssä.Vitamiineista
ruusukaalista löytyy eniten C-, K- ja A-vitamiineja 
sekä folaattia, joka on tärkeä B-ryhmän vitamiini.
Ruusukaali on vähähiilihydraattista ruokaa ja se sisältää 
flavonoideja, jotka toimivat elimistöä suojaavina antioksidantteina.

Saksanpähkinät
Saksanpähkinöiden syönti alentaa LDL-kolesterolia ja diastolista verenpainetta. Lisäksi niiden syöminen parantaa sydän- ja
verisuoniterveydelle tärkeää endoteelin eli verisuonen sisäpinnan toimintaa. Kaiken lisäksi saksanpähkinät vähentävät
elimistön hapettumisstressiä, parantavat joitakin tulehduksen merkkiarvoja sekä lisäävät kolesterolin takaisinkuljetusta.

Tummanvihreä salaatti
Parhaimmat ravintoarvot ovat tummanvihreissä salaateissa. Tummanvihreät salaatit, lehtikaali ja pinaatti sisältävät runsaasti
A-, C-, E- ja K-vitamiineja. Nämä vihannekset sisältävät myös antioksidantteja, jotka suojaavat soluja. Ne sisältävät myös
runsaasti kuitua, rautaa, magnesiumia, kaliumia ja kalsiumia ja  B-vitamiinia, joka edistää sydämen terveyttä.



LUUSTON KUNTOA PARANTAVA
Ahven ja sardiini
Ahven  ja sardiini ovat muiden kalojen tapaan erinomaisia omega-3-rasvahappojen ja D-vitamiinin lähteitä.  D-vitamiini on
erityisen tärkeä luuston kunnolle.  Omega-3-rasvahapot voivat suojata aivoja ikääntymiseen liittyviltä vaurioilta esimerkiksi
säätelemällä geenejä, vähentämällä hermokudoksen tulehdusta, lisäämällä hermosolujen solukalvojen liukoisuutta ja
edesauttamalla hermosolujen signaalinvälitystä. Yksi parhaista ja vähiten tunnetuista rasvahappojen lähteistä ovat sardiinit.

Paprika
Paprika sisältää myös muita tärkeitä ravintoaineita kuten foolihappoa, B- ja 

E-vitamiinia sekä karoteenia, A-vitamiinin esiastetta. A-vitamiinia on eniten 
punaisessa paprikassa.Paprikan karotenoidit ehkäisevät ihon rypistymistä 

ja lisäävät sen pintaverenkiertoa. Karotenoidit voivat olla toimiva keino 
myös aknea vastaan. Paprikalla on korkean  karotenoidipitoisuuden 

ansiosta antioksidatiivisia vaikutuksia.

Kananmuna
Luuston hyvinvointiin tarvitaan kalsiumin lisäksi 

D-vitamiinia, joka edistää kalsiumin imeytymistä. 
    Kananmuna on rasvaisen kalan ohella 
    merkittävimpiä ravinnosta saatavan D-vitamiinin 
     lähteitä. Kanamunassa on paitsi proteiinia, myös  

kivennäisaineita ja vitamiineja – itse asiassa kaikkia
tärkeitä ravintoaineita paitsi C-vitamiinia. Etenkin 

Tomaatti
Tomaatti sisältää runsaasti lykopeeni-nimistä 

kananmunan keltuainen sisältää tärkeitä vitamiineja
ja kivennäisaineita, kuten seleeniä, luteiinia ja E-

vitamiinia, jotka toimivat antioksidantteina eli 
torjuvat hapettumista elimistössä ja auttavat näin 

suojaamaan soluja.

antioksidanttia, joka voi vähentää riskiä sairastua 
sydän- että verisuonitauteihin. Lisäksi lykopeeni hidastaa .

ihon vanhenemista ja auttaa suojautumaan auringon UV-
säteilyä vastaan. Parhaiten tätä ihmeainetta tomaateista irtoaa, kun 

ne syödään rasvan – kuten oliiviöljyn – kanssa. Tomaateissa on vain 18 
kilokaloria sataa grammaa kohden. Energian sijaan tomaatit sisältävät

C-vitamiinia, foolihappoa sekä erilaisia kivennäisaineita. Voit siis popsia näitä 
95-prosenttisesti vettä olevia vihanneksia mielin määrin

Seesaminsiemen
Seesaminsiemenet ovat varsinaisia terveyspommeja. Ne sisältävät runsaasti esimerkiksi ravintokuitua, magnesiumia, rautaa,
kalsiumia, sinkkiä sekä B-vitamiinia. Niissä on lisäksi paljon hyviä rasvoja, jotka tekevät ihmeitä sydämen ja aivojen terveydelle.Niissä
on runsaasti ravintokuitua, joka edistää suoliston normaalia toimintaa. Suoliston hyvinvointi säteilee koko ruumiin hyvinvointiin.Sen
sisältämät fosfori, kalsiumi ja sinkki edistävät luuston terveyttä ja ehkäisevät osteoporoosia. Sinkki on tärkeää myös hiusten, ihon sekä
lihasten hyvinvoinnille. Varsinkin ihon kunnossapitoon sinkki on ensiarvoisen tärkeää. Siementen sisältämä rauta auttaa ehkäisemään
anemiaa ja sen mukanaa tuomaa väsymystä ja yleiskunnon laskua.

Tummanvihreä salaatti
Parhaimmat ravintoarvot ovat tummanvihreissä salaateissa. Tummanvihreät salaatit, lehtikaali ja pinaatti sisältävät runsaasti A-, C-, E-
ja K-vitamiineja. Nämä vihannekset sisältävät myös antioksidantteja, jotka suojaavat soluja. Ne sisältävät myös runsaasti kuitua,
rautaa, magnesiumia, kaliumia ja kalsiumia ja  B-vitamiinia, joka edistää sydämen terveyttä.
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Vaihdevuosiruokavalion 10 sääntöä
tasaisena ja laskevat verenpainetta. Myös 

sydänkohtauksen riski on kuiturikasta 

ruokavaliota noudattavilla alhaisempi.

Kuituja on kahdenlaisia: liukenevia 

eli geeliytyviä ja liukenemattomia 

eli geeliytymättömiä.

Veteen liukenevat eli geeliytyvät ovat 

erityisen tärkeitä sydänterveyden kannalta. 

Ne mm. hidastavat ruoan imeytymistä 

ja siten tasaavat verensokeria ja pitävät 

kylläisenä pitkään. Ne voivat myös auttaa 

alentamaan veren kolesterolipitoisuutta.

Voi olla, että kuitujen lähteitä miettiessä 

ensimmäisenä mieleen tulee leipä. 

Se ei kuitenkaan ole ainoa kuitujen 

lähde, vaan myös vihannekset, marjat, 

hedelmät, siemenet, pähkinät, pavut, 

kvinoa, täysjyväriisi ja linssit ovat 

kuiturikkaita. Yleisesti voidaan sanoa, 

että prosessoidumpaa ruoka on, 

sitä vähemmän siinä on kuitua.

Tavoite olisi saada päivässä vähintään 

25 grammaa kuitua. Ensimmäisen 

luvun esimerkkipäivän aterioissa 

kuituja on yhteensä 39 grammaa. 

Niitä siis kertyy melko helposti, kun 

ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia.

Toiseksi terve sydän tarvitsee tulehdusta 

hillitsevää, tyydyttymätöntä rasvaa. 

Erityisesti Omega-3-rasvahappoja 

sisältävät ruoat tulevat tarpeeseen.

Lisää siis ruokavalioosi rasvaista kalaa, 

kuten lohta, sardiineja ja makrillia 

sekä siemeniä, kuten hampun- ja 

chiansiemeniä. Siemenet sopivat 

hyvin salaatin päälle, smoothien 

joukkoon tai tuorepuuroihin.

Ruokavaliolla on valtava merkitys 

hyvinvointiin ja tekemällä hyviä valintoja 

voi edistää omaa terveyttään merkittävästi. 

Syömällä terveellisesti on mahdollista 

tasapainottaa hormonitoimintaa, pitää 

huolta sydämen ja luuston kunnosta, 

tukea ruoansulatusta, hallita painoa, 

pysyä energisenä ja nukkua hyvin. Toisin 

sanoen, voit itse vaikuttaa omaan oloosi, 

kun kiinnität huomiota siihen mitä syöt.

Noudattamalla seuraavia 

vaihdevuosiruokavalion kymmentä 

sääntöä, on mahdollista ottaa terveyden 

ohjat omiin käsiin ja voida hyvin 

vaihdevuosien aikana ja niiden jälkeen.

Kaikkia sääntöjä ei tarvitse muistaa eikä 

noudattaa kerrasta, vaan niitä voi ottaa 

käyttöön ja työn alle yksi kerrallaan. 

Sääntöjen aihepiireihin palataan vielä 

tulevien kurssiviikkojen aikana. 

1. Pidä huolta sydämestä

Rinnassasi sykkivä sydän pyytää 

erityishuomiota viimeistään vaihdevuosi-

iässä. Kun estrogeenin tuontanto 

laskee, myös sen sydäntä suojaava 

vaikutus heikkenee ja menopaussin 

jälkeen naiset ottavat miehet 

kiinni sydänsairaustilastoissa.

Onneksi hyvien ruokavalintojen 

voimalla sydämesi jaksaa pumpata 

elinvoimaisena vielä pitkään.

Miltä sitten näyttää sydämen terveyttä 

tukeva ruokavalio? Se tiivistyy kahteen, 

tärkeään tekijään: kuituihin ja rasvoihin.

Kun kuidut kuuluvat ruokavalioon, riski 

sairastua sydän- ja verisuonitauteihin 

laskee, sillä kuidut pitävät verensokerin 
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2. Pidä huolta luustosta

Sydäntautien lisäksi osteoporoosin 

riski kasvaa vaihdevuosien myötä, kun 

estrogeenin suojaava vaikutus vähenee. 

Tarvitaan siis toimia luiden vahvistamiseksi.

Luista puhuttaessa ensimmäisenä tulee 

ehkä mieleen kalsium ja maito. Kalsium 

onkin tärkeä osa vahvojen luiden 

rakennusta. Sen lisäksi tarpeellisia ovat 

D-vitamiini, magnesium ja K-vitamiini 

sekä kalsiumvarkaiden minimointi.

Kalsiumin päivittäinen suositus on 

800 mg. Maitotuotteiden lisäksi muita 

kalsiumin lähteitä ovat mm. vihreät 

kasvikset, pavut, herneet, linssit, 

parsakaali, ruusukaali, lehtikaali, selleri, 

kurpitsa, viikuna, soijamaito ja muut 

kasvimaidot, kuivattu luumu, tofu, bataatti, 

seesaminsiemenet, manteli, sipuli, 

sardiini, ahven ja muut pienet kalat.

Esimerkiksi edellisiltä sivuilta löytyvä 

salaatti, jossa on kikherneitä ja bataattia, 

sisältää 404mg kalsiumia eli puolet päivän 

saantisuosituksesta–ilman maitotuotteita!

Kun syöt monipuolisesti kasviksia 

ja proteiinin lähteitä, saat myös 

tarvittavia magnesiumia ja K-vitamiinia. 

D-vitamiinia puolestaan voi olla vaikea 

saada tarpeeksi, sillä sen pääasiallinen 

lähde on aurinko. Kaloissa ja 

kananmunassa sitä on jonkin verran.

Tärkeää ei ole vain kiinnittää huomiota 

kalsiumin ja muiden kivennäisaineiden 

saantiin, vaan myös kalsiumvarkaisiin, jotka 

osaltaan heikentävät luita. Näitä ovat:

	� eläinproteiini (kalsium virtsan 
mukana, hapanta)

	� natrium (suola, jos suolansaanti yli 2 
grammaa per päivä, on 28% suurempi 
riski alhaiseen luuntiheyteen)

	� kofeiini (diureetti, yli 300mg/päivä 
lisää luumassan pienenemistä)

	� tupakka (tupakoitsijoilla 10% heikommat 
luut ja 40% suurempi riski murtumille)

	� liikkumattomuus (luut 
tarvitsee vastusta)

Pidä siis huolta, että kalsiumpitoisia 

ainesosia kuuluu ruokavalioon 

varkaita enemmän!

3. Pidä huolta 
aineenvaihdunnasta ja vatsan 
toiminnasta

Vaihdevuosien aikana voi tuntua, että 

aineenvaihdunta toimii ennemmin 

sinua vastaan kuin yhteistyössä kanssasi. 

Energiankulutus hidastuu ja se voi näkyä 

lisäkiloina ja painonhallinan vaikeutena. 

Voi myös olla, että vatsa ei toimi ja 

suolisto ärsyyntyy herkästi, mikä 

näkyy mm. turvotuksena.

Ensiapua vauhdittamaan vatsan 

toimintaa saa nauttimalla runsaasti 

kuituja ja juomalla vettä.

Siinä missä liukenevat kuidut edistävät 

ensisijaisesti sydämen terveyttä, veteen 

liukenemattomat eli geeliytymättömät 

kuidut puolestaan mm. edistävät 

vatsan toimintaa, lisäävät ulosteen 

massaa ja pitävät huolta suoliston 

hyvästä bakteerikannasta.

Geeliytymättömiä kuituja on 

erityisesti viljojen kuorikerroksessa, 

pähkinöissä, kukkakaalissa, perunassa, 

bataatissa ja vihreissä pavuissa. 

Jos tuntuu, että tarvitset lisäapua 

ruoansulatukseen tai et muuten saa 

täyteen päivittäistä kuitujen tarvetta, 

voit ottaa käyttöön kuitulisän.

Kuitulisänä toimivat esimerkiksi psyllium, 

kauralese, pellanvansiemenrouhe, 

sokeroimattomat marjajauheet 
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tai chiansiemenet.

Aloita teelusikallisesta ja kasvata määrää 

1-2 ruokalusikalliseen vesilasillisen seassa 

tai lisää ruokien joukkoon. Kuitulisiä 

kannattaa käyttää vaihdellen ja muista aina 

juoda runsaasti vettä niiden yhteydessä! 

Kuitujen lisääminen ruokavalioon 

kannattaa aina aloittaa pienestä 

määrästä, sillä liian suuri annos 

kuitua voi aiheuttaa lisää turvotusta. 

Kuitujen lisäksi kevyet, vesipitoiset

ruoat ja öljyt pistävät liikettä 

suoliston toimintaan. 

Turvotusta poistavasta ja painonhallintaa 

helpottavasta ruokavaliosta puhutaan 

lisää myöhemmin kurssilla ja tapoja 

pitää aineenvaihdunta käynnissä 

käydään läpi liikuntaviikolla.

4. Pidä huolta aivoista

Vaihdevuosi-ikäisenä niin dementian kuin 

Alzheimerin riski alkaa kohota. Aivot ovat 

kuitenkin jatkuvasti muuttuva elin. Ne 

eivät suinkaan vain rapistu ikääntymisen 

myötä, vaan uusia hermosoluja syntyy 

jatkuvasti. Omilla elintavoillamme 

voimme vaikuttaa siihen, miten aivot 

muuttuvat ja miten terävinä ne pysyvät.

Aivojen terveyteen vaikuttaa moni tekijä 

(stressi, uni, ajatukset, hormonaalinen 

epätasapaino), mutta ravinnolla on 

iso rooli niiden hyvinvoinnissa.

Aivoista n. 60% on rasvaa ja ne tarvitsevat 

ravinnosta sitä lisää rakennusaineeksi. 

Erityisesti monityydyttymättömät rasvat, 

kuten öljyt, siemenet, pähkinät ja rasvaiset 

kalat ovat aivojen mieleen, mutta myös 

tyydyttynyt (eläin)rasva tekee niille hyvää.

Lisäksi aivot kaipaavat vitamiineja ja 

kivennäisaineita mm. vihannesten, 

marjojen ja hedelmien muodossa. 

Myös kananmunan koliini vaikuttaa 

positiivisesti muistiin.

D-vitamiinin puute puolestaan heikentää 

muistia, joten kala ja kananmuna tai 

D-vitamiini lisäravinteena kannattaa 

pitää ruokalistalla, varsinkin jos 

aurinkoa ei ole näkyvissä.

5. Tue hormonitoimintaa

Vaihdevuosia koskettavia hormoneita 

ovat naishormoneiden lisäksi mm. 

stressihormoni kortisoli ja insuliini. Näiden 

hormoneiden tasapainotuksessa ruokavalio 

on avainasemassa ja voi auttaa mm. 

energiaa pysymään tasaisena koko päivän 

ja myös ehkäistä mielialanheittelyitä.

Hormonitoiminnan 

tasapainottamisssa ensisijaisen 

tärkeää on sokeriaineenvaihdunnan 

tasapainottaminen eli verensokerin 

pitäminen tasaisena. Se onnistuu, 

kun koostaa ateriat annoskoko-

ohjeiden mukaisesti. Muista proteiini 

jokaisella aterialla, samoin rasvat!

Toinen seikka, johon on syytä kiinnittää 

huomiota, on kahvin, alkoholin ja sokerin 

vähentäminen. Pullan syömisen jälkeen 

verensokeri väistämättä nousee, iso 

kuppi kahvia lisää kehon stressitilaa, 

samoin kuin alkoholi, vaikkakin se 

voi hetkessä tuntua rauhoittavalta. 

Yhdessä ja erikseen ne heiluttavat kehon 

hormonitasapainoa, joka jo muutoinkin 

vaihdevuosien aikana on kovilla.

Estrogeenin ja progesteronin 

tasapainotuksesta puhutaan lisää 

kurssin edetessä, mutta yksi apu 

voi olla C-vitamiinin saannin 

lisääminen. Se voi auttaa nostamaan 
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progesteronia. Pidä siis sitrushedelmät, 

kaalikasvit ja paprika ostoslistalla!

6. Tunnustele nälkää päivän 
aikana

Mitä paremmin tunnet oman kehosi ja 

sen tuntemukset, sitä helpompi sinun 

on voida hyvin. Tämä pätee esimerkiksi 

nälän- ja kylläisyyden tunteisiin.

Tärkeää olisi syödä silloin, kun on nälkä (ei 

koko ajan napostellen eikä myöskään liian 

pitkään ruokavälejä venyttäen) ja lopettaa 

silloin, kun on sopivasti kylläinen. Kumpikin 

näistä on helpommin sanottu kuin 

tehty, nälkää ei nimittäin aina ole helppo 

huomata tai huomioida ja mm. stressi tai 

muut tunnetilat, ympäristö, kellonaika ja 

tavat vaikeuttavat oman kehon kuuntelua.

Vaihdevuosi-iässä myös erittyy entistä 

enemmän greliini-hormonia, joka 

aikaansaa näläntunnetta. Matala 

estrogeenitaso puolestaan voi 

laskea kylläisyydestä huolehtivan 

leptiini-hormonin tasoa. Näistä 

hormonimuutoksista johtuen on 

mahdollista, että syöt yli tarpeen.

Myös niin liian pitkillä ateriaväleillä, 

jatkuvalla napostelulla kuin liian 

suurilla annoksilla on kaikilla vaikutus 

hormonitoimintaan. Verensokeri ja 

insuliini pitävät tasaisesta energiasta. 

Säännöllisesti syötyä ruokaa ja 

sopivankokoisia annoksia on helpompi 

sulattaa ja myös mielialanvaihtelut 

voivat niiden myötä vähentyä.

Tee siis näin: Useimmille sopii tasainen 

ateriarytmi eli syöminen päivän aikana 

3-4 tunnin välein. Kun syöt, tunnustele 

oloasi ja lopeta, kun olet 80% kylläinen. 

Sen hahmottaminen voi vaatia 

harjoittelua, joten pidä ruokaillessa 

ajatus syömisessä, vältä häiriötekijöitä 

(TV, puhelin) ja malta lopettaa ajoissa.

7. Pidä yöllä taukoa

Vaihdevuosien myötä niin 

aineenvaihdunta kuin ruoansulatuskin 

hidastavat kulkuaan. Samaan aikaan 

on mahdollista, että insuliiniresistenssi 

lisääntyy eli solut eivät ole yhtä 

vastaanottavaisia insuliinille eikä se alenna 

verensokeria yhtä tehokkaasti kuin ennen.

Näistä syistä johtuen voi olla paikallaan 

pitää paussi syömisistä yöaikaan (tai 

jos teet kolmivuorotyötä, silloin kun 

se päivärytmiisi parhaiten sopii).

Kokeile, miltä tuntuu olla syömättä 12 

tuntia vuorokaudesta ja syödä vain 

jäljellejäävän 12 tunnin aikaikkunassa.

Jos siis syöt illalla viimeisen kerran 

klo 20, syö aamupala klo 8. Jos syöt 

klo 22 vielä iltapalaa, siirrä aamiainen 

kello kymmeneen. Jos syöt klo 18, voit 

syödä aamupalaa jo kuudelta jne.

On mahdollista, että tauko ruokailuissa 

tekee ihmeitä niin ruoansulatukselle 

kuin hormoneillekin. Paasto voi auttaa 

tasaamaan verensokeria ja veren 

rasva-arvoja, se voi myös helpottaa 

painonhallintaa. Lisäksi tauko on omiaan 

tasaamaan niin insuliinia, leptiiniä 

kuin greliiniäkin, jolloin tunnet nälkä- 

ja kylläisyyssignaalit paremmin.

Puolen vuorokauden paasto on melko 

helppo toteuttaa arjessa. Jos tunnet 

olosi sen aikana hyväksi, paastoa voi 

pidentää: 14 tuntia taukoa–10 tuntia 

ruokailua tai 16 tuntia taukoa–8 tuntia 

ruokailuja, mutta pidemmät paastoajat 

voivat vaatia isompia muutoksia 

arkirytmiin. Aloita siis 12:12-rytmillä.
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8. Ole tarkkana

Neljä-viisikymppisenä ei enää voi syödä 

samoin kuin kaksikymppisenä, valitettavasti 

(vai onneksi?). Jos nuorempana 

tuli syötyä ja juotua huolettomasti 

mitä sattuu eivätkä suuremmatkaan 

määrät sokeria, leivonnaisia, 

pikaruokaa tai alkoholia tuntuneet tai 

näkyneet missään, nyt on toisin.

Energiankulutuksen vähenemisen myötä 

on syytä katsoa hieman tarkemmin 

mitä pistää suuhunsa, muutoin 

ylimääräiset varastoituvat samantien 

vyötärölle tai reisiin tai leuan alle… 

terveyshaitoista puhumattakaan.

Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään huono 

asia, vaan antaa samalla mahdollisuuden 

tehdä parempia, terveellisempiä ja 

ravintorikkaampia valintoja. Jos mikään 

ei näkyisi tai tuntuisi, voi olla, että tulisi 

syötyä paljon epäterveellisemmin ja 

siten pienestä pakosta tehdä hyviä 

valintoja hyötyy koko keho.

Pidä siis silmät ja korvat auki omien 

syömisten suhteen ja keskity tekemään 

hyviä ja laadukkaita valintoja. Se ei 

suinkaan tarkoita, etteikö elämästä voisi 

nauttia, vaan esimerkiksi reseptivihkosta 

löydät monta hyvää ohjetta siihen, 

kuinka syödä maistuvaa ja terveellistä 

herkkuruokaa. Joka aterian yhteydessä 

voit miettiä, ravitsenko nyt kehoani 

parhaalla mahdollisella tavalla!

9. Syö sallien ja hyväksyen

Terveelliseen ruokavalioon ei kuulu 

syyllisyys siitä, mitä tuli syötyä.

Jos ruokavaliosta tekee tiukan ja kieltolista 

on pitkä, voi se aiheuttaa hyvistä 

aikeista huolimatta entistä enemmän 

harmaita hiuksia ja hampaiden kiristelyä 

jo muutenkin stressaavaan arkeen.

Sen sijaan, jos kaikki on sallittua, 

voivat sattumat ja poikkeamatkin 

kuulua ruokavalioon.

Se ei tarkoita, että joka päivä–tai 

välttämättä edes joka viikko–kannattaisi 

ahmaista suklaapatukkaa, mutta jos 

joskus juhlissa tai viikonlopun kunniaksi 

päätät syödä tai juoda jotakin muuta, 

mitä annoskoko-kappaleessa on 

listattu, syö se hyvällä omallatunnolla, 

ilman syyllisyyttä tai morkkista.

Pidä kuitenkin samalla mielessä, 

tarvitsetko sitä ihan oikeasti vai 

tekisikö sittenkin pohjimmiltaan mieli 

jotakin terveellisempää ruokaa? Miten 

voisit juuri nyt huolehtia omasta 

hyvinvoinnistasi parhaalla mahdollisella 

tavalla? Tai ehkä syötkin herkkuja vasta 

huomenna, jos vielä tekee mieli!

10. Lisää kasviksia

Keskity ruokavaliossasi aina siihen, mitä 

hyvää siihen voit lisätä ennemmin kuin 

jonkin rajoittamiseen tai vähentämiseen.
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Vaikka vihanneksista, marjoista ja 

hedelmistä on tässäkin oppaassa 

mainittu jo useaan otteeseen, 

kasvisten syömisestä ei voi koskaan 

muistuttaa liian monta kertaa. Niitä 

voit syödä mielin määrin: erilaisia, eri 

värisiä ja eri tavoin kypsennettyjä.

Kasvisten kuidut tekevät hyvää sydämelle, 

verensokerille ja aineenvaihdunnalle. 

Niiden vitamiinit, kivennäisaineet 

ja fytoravinteet ravitsevat kehoa 

solutasolta asti, lisäävät vastustuskykyä 

ja alentavat tulehdusta.

Ne voivat myös auttaa vähentämään 

vaihdevuosioireita. Esimerkiksi eräässä 

vuoden mittaisessa tutkimuksessa, 

johon osallistui yli 17000 vaihdevuosi-

ikäistä naista, havaittiin, että naiset, 

jotka söivät enemmän kasviksia, kärsivät 

vähemmän kuumista aalloista.
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10 voimaruokaa
Kehosi hyrisee tyytyväisenä, kun syöt 

monipuolista, tuoretta, laadukasta ja 

ravintorikasta ruokaa. Kokonaisuus onkin 

tärkeämpi, kuin minkään yksittäisen ruoan 

lisääminen tai poistaminen ruokavaliosta.

On kuitenkin muutamia ruokia, joita 

kannattaa suosia ja pitää mukana 

vaihdevuosiruokavaliossa. Näitä ruokia 

voisikin kutsua oikeiksi voimaruoiksi, 

sillä kehosi suorastaan rakastaa niitä 

varsinkin vaihdevuosien aikana.

Reseptien joukosta löydät ohjeita, 

joissa juuri näitä ruokia on käytetty!

Sydäntä ja niveliä voiteleva 
sardiini

Vaihdevuosi-iässä erilaiset kolotukset, 

nivel- ja lihaskivut voivat lisääntyä. Samoin 

sydämen terveyteen on kiinnitettävä 

erityisen hyvää huomiota.

Sekä sydän että nivelet tarvitsevat 

voitelua hyvien rasvahappojen muodossa. 

Virallinen suositus on syödä kalaa 

vähintään kahtena päivänä viikossa. 

Varsinkin rasvaiset kalat, kuten lohi, 

makrilli ja sardiini ovat sydämen, nivelten 

ja myös aivojen parhaita ystäviä niiden 

sisältämien, tulehdusta hillitsevien 

Omega-3-rasvahappojen vuoksi.

Sardiineissa on myös B-12-vitamiinia, 

joka on tärkeä lisä vaihdevuosien aikana. 

B-12-vitamiinia tarvitaan mm. aivojen 

ja hermoston toimintaan, se osallistuu 

punasolujen tuotantoon ja auttaa 

foolihappoa imeytymään. Sardiineista 

saa proteiinia ja kalsiumia ja niissä on 

myös reilu annos D-vitamiinia ja seleeniä, 

joista suomalaisilla on puutetta.

Kun yhdistät sardiinit tummanvihreän 

salaatin ja oliiviöljyn kanssa, saat oikean 

terveyspommin, joka saa sydämen, nivelet 

ja aivot sanomaan kuorossa “Kiitos!”.

Tulehdusta alentava 
saksanpähkinä

Kun tarkastelee saksanpähkinän 

ulkomuotoa, huomaatko, mitä 

kehon osaa se muistuttaa? Sehän 

näyttää aivan aivoilta, eikö vain?

Tämä muistisääntö onkin tehty 
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helpoksi: saksanpähkinät edistävät 

aivojen terveyttä mm. sisältämänsä 

Omega-3-rasvahappojen avulla. Aivot 

suorastaan rakastavat näitä rasvoja!

Saksanpähkinöillä on muitakin 

mahtavia hyötyjä. Niiden syöminen 

voi auttaa alentamaan LDL-kolesterolia 

ja diastolista verenpainetta. Lisäksi 

niiden syöminen vaikuttaa sydän- ja 

verisuoniterveydelle tärkeääm endoteelin 

eli verisuonen sisäpinnan toimintaan.

Kaiken lisäksi saksanpähkinät vähentävät 

elimistön hapettumisstressiä, parantavat 

joitakin tulehduksen merkkiarvoja sekä 

lisäävät kolesterolin takaisinkuljetusta.

Miten paljon hyvää pienessä pähkinässä!

Pähkinöitä voit lisätä salaatin päälle, 

smoothieen, tuorepuuroon, kotitekoiseen 

mysliin tai rahkan sekaan.

Unta edistävä kiivi

Vaihdevuosi-iässä unen laatu usein 

heikkenee ja tarvitaan apuvoimia 

nukkumatin houkuttelemiseksi takaisin.

Perinteisistä unenparannuskeinoista, 

kuten makuuhuoneen viilentämisestä, 

rauhoittumisesta ennen nukkumaanmenoa 

jne. on apua, mutta tiesitkö, että kiivi-

hedelmä voi myös olla oiva unentuoja?

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että 

päivittäinen kiivinsyönti paransi sekä 

unen laatua että määrää. Tutkimuksessa 

tarkka määrä oli kaksi kiiviä tunti ennen 

nukkumaanmenoa. Tämän seurauksena 

uni tuli nukahtamisvaikeuksista kärsiville 

45 minuuttia normaalia nopeammin.

Mahdollinen selitys tälle on kiivin 

sisältämässä serotoniinissa, joka saa 

aikaan rennon raukean olon.

Miten olisi siis hedelmäsalaatti iltapalaksi?

Pieni ja mahtava 
seesaminsiemen

Kuten jo tiedät, vaihdevuosien aikaan on 

hyvä kiinnittää huomiota niin sydämen, 

aivojen kuin luuston ja lihaksiston 

kuntoonkin. Kaikki edellämainitut liittyvät 

hormonitoiminnan tasapainottamiseen 

eli siihen, miten liikkuu, mitä syö, miten 

nukkuu ja miten aineenvaihdunta toimii.

Uskoisitko, jos sanon, että on yksi, 

pienenpieni liittolainen, joka voi auttaa 

jokaisella näistä osa-alueista. Sitä voisi 

melkein kutsua parantavaksi ihmepilleriksi–

niin monipuolinen ja tehokas se on!

Kyseessä on seesaminsiemen. Niissä on 

paljon magnesiumia (paremmat unet ja 

vahvat luut!), E-vitamiinia ja sinkkiä (alempi 

verenpaine ja sileä iho!), kalsiumia (luusto!), 

ravintokuituja (suolisto toimii!). Niissä 

on myös runsaasti proteiinia ja rautaa.

Seesaminsiemenet sopivat niin keitoihin, 

salaatteihin, aamupuuron päälle, 

smoothieen, siemennäkkileipään tai 

itse tehdyn sämpylän päälle. Nam!
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Luiden kuntoa parantava sipuli

Purjosipuli, valkosipuli, punasipuli, 

ruohosipuli, kevätsipuli, salottisipuli 

ja perinteinen keltasipuli.. Kaikki 

sipulit eli laukat ovat tunnettuja 

terveyshyödyistään, jotka tulevat 

apuun myös vaihdevuosi-iässä.

Ne suojelevat sydäntä, voivat suojella 

syöviltä, alentavat kolesterolia ja 

triglyseridejä sekä verenpainetta. 

Sipulit sisältävät myös polyfenoleja, 

kuten kversetiiniä, jolla on 

vahva, tulehdusta ehkäisevä ja 

verenkiertoa parantava vaikutus.

Eikä siinä vielä kaikki…

Et luultavasti tiennyt, että sipulinsyöminen 

voi lisäksi auttaa pitämään luut vahvoina!

Eräässä kiinnostavassa tutkimuksessa 

havaittiin, että sipuleiden säännöllinen 

käyttö auttoi parantamaan luun tiheyttä 

5% vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. Samassa 

tutkimuksessa huomattiin myös, että 

vanhempien naisten lonkanmurtumariski 

väheni 20% säännöllisen sipulinsyönnin 

myötä verrattuna henkilöihin, joiden 

ruokavalioon sipuli ei kuulunut.

Siispä sipulia napaan! Kurssin 

resepteistä löydätkin monta 

ruokaa, joissa sitä on käytetty.

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.
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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.

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.

Sydäntä ja suolistoa hellivä 
pellavansiemenen

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 
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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.

Pellavansiemenet ovat myös 

fytoestrogeeni lignaanien lähde, joka 

osaltaan auttaa tukemaan sydän- ja 

verisuonijärjestelmän toimintaa.

Miten paljon hyvää mahtuukaan 

näin pieniin siemeniin!

Muista, että kuidut sitovat nestettä itseensä, 

joten nauti niitä aina veden kanssa!

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.

Kuumia aaltoja hillitsevä 
salvia

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.



27 Kukoistavat vaihdevuodet @ Elisa Mattila

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!

Kiistellyt 
ainesosat
Terveelliseen ravintoon liittyy 

muutamia kiisteltyjä ainesosia, 

joiden soveltuvuudesta terveelliseen 

ruokavalioon löytyy tietoa sekä puolesta 

että vastaan. Näitä ovat soija, maito ja 

gluteeniviljat. Kuinka nämä ainesosat 

soveltuvat vaihdevuosiruokavalioon?

Soija

Puhtaimmillaan soija on erinomainen 

kasviproteiinin lähde. Se on yksi 

harvoista kasvikunnan kokonaisista 

proteiineista eli se sisältää kaikki 

välttämättömät aminohapot. Se on 

myös kuitu- ja ravintorikas kasvi, jota on 

käytetty varsinkin Japanissa tuhansia 

vuosia tärkeänä osana ruokavaliota.

Soija on myös kasviestrogeeni, 

mikä tarkoittaa, että se voi toimia 

kehossa estrogeenin tapaan ja auttaa 

tasapainottamaan estrogeenia, 

helpottamaan vaihdevuosioireita ja 

se voi vahvistaa luiden tiheyttä.

Mistä sitten kiistellään?

Soijan mainetta ja terveysvaikutuksia 

pilaavat sen runsas käsittely. 

Proteiinirahkasta tai -patukoista löytyvä 

soijaisolaatti tai -konsentraatti on kaukana 

japanilaisten syömistä soijapavuista. Lisäksi 

varsinkin USA:ssa soijan geenimuuntelu 

ja tehoviljely on ennemmin sääntö kuin 

poikkeus, jolloin alkuperäisen soijan 

terveysvaikutukset jäävät minimiin. 

Soijaa käytetään halpana täyteaineena 

monissa ruoissa ja liika soija-altistus voi 

altistaa yliherkkyyksille tai allergioille.

Kasviestrogeenit ovat myös noin 

tuhat kertaa heikompia kuin tavallinen 

estrogeeni, joten niiden mahdollinen 

positiivinen vaikutus ei ole valtavan suuri.

Mikäli sukuhistoriassa on 

estrogeenisensitiivisiä syöpiä, 

esimerkiksi rintasyöpää, on soijan kanssa 

syytä olla varovainen mahdollisen 

estrogeenia nostavan vaikutuksen 

vuoksi. Samoin vajaatoimintainen 

kilpirauhanen ja suuret määrät soijaa 

ei välttämättä ole hyvä yhdistelmä.

Pienissä määrin käytettynä soija näyttäisi 

olevan turvallinen valinta, kunhan käytössä 

on mahdollisimman vähän käsiteltyä ja/

tai luomulaatuista soijaa, esimerkiksi 

soijapapuja, edamame-papuja, tofua, 

misoa tai maustamatonta soijamaitoa.

Soijaproteiinijauheet ja tuotteet, jotka 

sisältävät soijaisolaatti tai -konsentraatti 

ja ulkomaiset soijatuotteet kannattaa 

jättää vain satunnaiseen käyttöön.
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Maitotuotteet

Vaihdevuosi-iässä, kun luuston vahvistus 

on erityisen tärkeää, ensimmäisenä 

mieleen saattaa nousta maitotuotteiden 

määrän lisääminen ruokavaliossa.

Lehmänmaidossa on toki mm. 

kalsiumia, mutta maito ei ole ainoa eikä 

välttämättä paras luustonvahvistaja.

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että 

naisilla, jotka söivät verrokkiryhmää 

enemmän maitotuotteita ja eläinkunnan 

tuotteita, oli suurempi luuntiheys. 

Maitotuotteiden käyttäminen voi myös 

suojella ennenaikaiselta menopaussilta.

Toisaalta, maitorasvan kulutukseen 

on yhdistetty lyhyemmät telomeerit 

(DNA:sta mitattava terveyden mittari), 

pohjoismaalaisilla naisilla on geneettisesti 

kohonnut riski tulla laktoosi-intoleranteiksi 

juuri vaihdevuosi-iässä ja lehmänmaito 

on yksi yleisimmistä yliherkkyyksien 

aiheuttajista. Moni tuntee maidon 

vaikutuksen turvotuksena, iho-oireina 

tai limanerityksen lisääntymisenä.

Suomi on myös osteoporoositilastoissa 

korkealla, suuresta maidonkäytöstä 

huolimatta. Luvut johtunevat osittain 

D-vitamiinin puutteesta, jota myös 

tarvitaan luuston vahvistukseen.

Maitotuotteet (mieluiten maustamattomat, 

täysrasvaiset ja hapatetut) voivat olla hyvä 

lisä ruokavalioon, mikäli ne eivät aiheuta 

kehossa oireita. Ne eivät kuitenkaan 

ole välttämätön osa ruokavaliota, vaan 

muitakin luuston vahvistajia löytyy 

(ks. esimerkiksi aiemmista luvuista 

kaksi luustonvahvistajasalaattia 

ja voimaruoka luumu).

Gluteeniviljat

Viljat ovat hyviä kuitujen, B-vitamiinin 

ja monien kivennäisaineiden, kuten 

raudan, magnesiumin ja sinkin lähteitä.

Erityisesti täysjyväviljat on yhdistetty 

alhaisempaan sydäntauti- ja 

diabetesriskiin, juurikin kuitujensa ansiosta.

Toistaalta viljat, samoin kuin maito, ovat 

yleisiä yliherkkyyksien aiheuttajia. Viljojen 

sisältämä gluteeni tai muut proteiinit 

aiheuttavat herkästi suolisto-ongelmia tai 

turvotusta, vaikka keliakiaa ei olisikaan.

Viljojen suhteen testaamisen taktiikka 

on paras. Kun kokeilee viikon tai parin 

ajan olla ilman niitä, on mahdollinen 

ero olossa ja ulkomuodossa nähtävissä 

heti. Kun herkkä vatsa ja suolisto saavat 

rauhoittua, turvotus laskee hyvin nopeasti 

ja vatsassa on rauhallisempi olo.

Jos pidät gluteeniviljat mukana 

ruokavaliossasi, muista 

muutama tärkeä seikka:

	� Katso aina leipäpaketin 
ainesosaluetteloa. Täysjyväleivän 
valmistukseen tarvitaan vain muutama 
ainesosa, ei pitkää luetteloa.

	� Valitse aina täysjyvää; suurin osa 
ravinteista on silloin tallella.

	� 100% kaura on yleisesti paremmin 
siedetty kuin muut viljat

	� Vältä pelkkiä leipävälipaloja tai 
korvaamasta leivällä kokonaisia 
aterioita. Saat äkkiä päivän kalorit 
täyteen ja vain vähän ravintoaineita.

	� Viljojen vähentäminen on helppo 
tapa vähentää hiilihydraatteja.

	� Muista myös muut, hyvät vaihtoehdot, 
jotka löydät mm. reseptivihkosta: 
sämpylät, siemennäkkäri, tattarija 
kvinoapuuro. Niiden avulla saat 

monipuolisuutta ruokavalioosi.
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Esimerkkiviikot
Jotta saat lisää ideoita siihen, miltä 

jokapäiväiset ateriasi voisivat näyttää, 

löydät alta kolme esimerkkiviikkoa: 

resepteistä koostettu viikko, nopean 

ruoan viikko ja kasvisruokaviikko.

Huomathan, että esimerkkiviikot 

on tarkoitettu antamaan ideoita ja 

inspiraatiota eikä niitä tarvitse noudattaa 

pilkuntarkasti. Voit esimerkiksi varsin hyvin 

valmistaa yhtä ruokaa isomman annoksen 

ja syödä sitä useana päivänä peräkkäin. 

Ohjeet ovat gluteenittomia ja maidottomia. 

Jos haluat lisätä jollekin päivälle 

kypsytettyä juustoa, palan kauraleipää 

tai jotakin suosikkiruokaasi, anna palaa!
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Ohjeet reseptivihkosta

AAMUPALA LOUNAS VÄLIPALA PÄIVÄLLINEN ILTAPALA

MAANANTAI
siemenpuuro, säm-

pylä, kalkkunaleik-

kelettä ja kurkkua

broilerisalaatti

kuivattuja 

luumuja, pieni 

kourallinen päh-

kinöitä, keitetty 

kananmuna

papupasta, sa-

laattia, jossa 

parsakaalia, 

kurkkua, porkka-

naa ja oliiviöljyä

2 kiiviä, kalkku-

naleikkelettä, 

siemenkeksejä

TIISTAI
tattaripuuro ja mus-

tikoita, siemenkek-

sejä ja paprikaa

kikherne-

salaatti

kurkkua, pork-

kanaa, kirsik-

katomaatteja, 

manteleita

punainen jauhe-

lihasoppa, viher-

salaatti, oliiviöljyä

taatelipalloja

KESKIVIIKKO
tattaripuuro ja man-

sikoita, siemenkek-

sejä ja kurkkua 

tomaatti-lins-

sikeitto, sie-

menkeksejä

banaani, (koo-

kos)jugurtti

salviakana ja 

kukkakaalimuus-

si, virhersalaat-

tia, oliiviöljyä

kaura-ome-

napaistosta

TORSTAI
munakas, luu-

musmoothie
lohisalaatti

omena, man-

teli- tai maa-

pähkinävoita

kanarisotto, kesä-

kurpitsaa pannul-

la paistettuna

(kookos)jugurtti, 

kiivi, pistaasi-

pähkinöitä

PERJANTAI
sämpylä, leikke-

lettä ja tomaattia, 

vihersmoothie 

täytetty 

paprika

muutama kui-

vattu taateli tai 

viikuna, sie-

mensekoitusta

kalapihvit, höy-

rytettyä pinaat-

tia, bataatti

chiapuuroa, 

marjoja

LAUANTAI
kvinoatuorepuuroa, 

pähkinöitä ja hunajaa

kikherne-

pyörykät ja 

kaalisalaatti

keitetty kanan-

muna, pilkottua 

kukkakaalia, 

parsakaalia ja 

porkkanaa

lohikiusaus, kurk-

kua ja tomaattia
hedelmäsalaatti

SUNNUNTAI
banaani-pähki-

näletut, marjo-

ja ja hunajaa

gulassikeitto
päärynä, man-

telilastuja

kinkkucurry, 

riisiä, parsakaalia, 

kurkkua, porkka-

naa ja oliiviöljyä

suklaakakku
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Helposti ja nopeasti valmistuvat ruoat /puolivalmisteet

AAMUPALA LOUNAS VÄLIPALA PÄIVÄLLINEN ILTAPALA

MAANANTAI

munakas, jossa 

tomaattia ja pinaat-

tia, lisäksi kurkkua 

ja porkkanaa

ruokaisa 

salaatti kau-

pan salaat-

tibaarista

kaupan valmis 

smoothie (ks. ei 

lisättyä soke-

ria!), pieni pussi 

pähkinöitä

uunilohta, -juu-

reksia ja -bataattia
banaani ja kiivi

TIISTAI

pilkottuja hedel-

miä, mantelimaitoa, 

pellavansiemenrou-

hetta ja pieni kou-

rallinen pähkinöitä

valmis 

sosekeitto, 

siemeniä, 

savusilakoita

maustamaton 

rahka, kookos- 

tai soijajugurt-

tia, marjoja

grillattua kanaa ja 

wokkivihanneksia

uuniomena: 

päällisenä sak-

sanpähkinöitä, 

hunajaa ja kanelia

KESKIVIIKKO

marjasmoothie: 

mustikoita, avokado, 

kourallinen salaattia, 

2 rkl siemeniä, vettä 

tai (kasvi)maitoa

papuja ja 

paprikaa 

tomaattikas-

tikkeessa

keitetty kanan-

muna, kirsik-

katomaatteja

jauhelihapihvi, rii-

siä, vihersalaattia

hummusta ja 

suikaloitua pork-

kanaa, kurkkua 

ja paprikaa

TORSTAI

munakas, jossa 

paprikaa ja sipulia, 

lisänä veteen sekoi-

tettua viherjauhetta

eilisiä jauhe-

lihapihvejä, 

salaattia, 

jossa raas-

tettua pu-

najuurta ja 

porkkanaa

riisikakkuja, 

kalkkunaleikke-

lettä, kurkkua

lämminsavulohta, 

pakastevihan-

neksia, paistet-

tuja perunoita

marjoja, kane-

lia ja hunajaa

PERJANTAI
kauraleipää/siemen-

näkkileipää, leikke-

lettä, salaatinlehtiä

tonnika-

lasalaatti, 

oliiviöljyä

mandariineja, 

manteleita

linssimuhennosta 

pannulla pais-

tettuna: linssejä, 

tomaattia, kesä-

kurpitsaa ja sipulia

siemennäkkä-

riä, kurkkua ja 

salaattia, pala 

tummaa suklaata

LAUANTAI

tuorepuuro: kaura-

hiutaleita, omena-

lohkoja, taatelipaloja, 

chiasiemeniä, kanelia 

ja kauramaitoa

valmis 

pinaattikeit-

to, keitetty 

kananmuna

pala raakakak-

kua kahvilasta

kikhernepastaa, 

jauhelihakastiket-

ta, kiehautettuja 

vihanneksia

suolaiset muf-

finssit uunissa: 

muffinssivuokiin 

kananmuna, kink-

kua ja pinaattia

SUNNUNTAI
eilisiä muffinsseja, 

kurkkua, tomaattia

kanasalaatti, 

oliiviöljyä

välipalapatukka, 

pari porkkanaa

kikherneillä, 

sipulilla ja yr-

teillä täytetyt 

uunibataatit tai 

-perunat, salaatti

kauraleipää/

siemennäkkilei-

pää, leikkelettä, 

salaatinlehtiä
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Kasvisruoat

AAMUPALA LOUNAS VÄLIPALA PÄIVÄLLINEN ILTAPALA

MAANANTAI
tattaripuuro ja mus-

tikoita, siemenkek-

sejä ja paprikaa

papuja ja 

paprikaa 

tomaattikas-

tikkeessa

kurkkua, pork-

kanaa, kirsik-

katomaatteja, 

manteleita

linssicurry taatelipalloja

TIISTAI

pilkottuja hedel-

miä, mantelimaitoa, 

pellavansiemenrou-

hetta ja pieni kou-

rallinen pähkinöitä

ruokaisa 

salaatti kau-

pan salaat-

tibaarista

kuivattuja 

luumuja, pie-

ni kourallinen 

pähkinöitä

papupasta
kaura-ome-

napaistosta

KESKIVIIKKO
kvinoatuorepuu-

roa, pähkinöitä 

ja banaania

kikherne-

pyörykät ja 

kaalisalaatti

muutama kui-

vattu taateli tai 

viikuna, sie-

mensekoitusta

linssimuhennosta 

pannulla pais-

tettuna: linssejä, 

tomaattia, kesä-

kurpitsaa ja sipulia

hummusta ja 

suikaloitua pork-

kanaa, kurkkua 

ja paprikaa

TORSTAI

marjasmoothie: 

mustikoita, avokado, 

kourallinen salaattia, 

2 rkl siemeniä, vettä 

tai (kasvi)maitoa

tomaatti-lins-

sikeitto, sie-

menkeksejä

vihreä smoothie

edellisen päivän 

kikhernepyöry-

köitä ja kukka-

kaalimuusia

hedelmäsalaatti

PERJANTAI
tattaripuuro ja man-

sikoita, siemenkek-

sejä ja kurkkua 

kikherne-

salaatti

mandariineja, 

manteleita

pavuilla täytettyjä 

paprikoita (korvaa 

ohjeen jauheliha 

esimerkiksi val-

koisilla pavuilla)

chiapuuroa, 

marjoja

LAUANTAI
kauraleipää/siemen-

näkkileipää, tomaat-

tia, salaatinlehtiä

parsakaa-

lisalaatti

välipalapatukka, 

pari porkkanaa

punaista sop-

paa kasvispro-

teiinilisällä

luumusmoothie

SUNNUNTAI

tuorepuuro: kaura-

hiutaleita, omena-

lohkoja, taatelipaloja, 

chiasiemeniä, kanelia 

ja kauramaitoa

gulassikeitto 

linsseillä

pala raakakak-

kua kahvilasta

kikhernepastaa 

pestokastikkeella

siemennäkkä-

riä, kurkkua ja 

salaattia, pala 

tummaa suklaata


