
Heippa, jatketaan eteenpäin! 

Tänään treeniä saa ylävartalo: käsivarret, olkapäät, yläselkä ja loppuun pikainen
sykkeennostatus, huomaat miten parissa minuutissakin saadaan tehokkaasti hiki
pintaan.

Ravinto 

Ravinnon suhteen on tähän mennessä puhuttu siitä, miltä terveellinen ruokavalio
näyttää, miksi on tärkeä syödä terveellisesti, miten pärjäät mielitekojen kanssa, mitä
pieniä parannuksia voit tehdä, miten voit kuunnella omaa kehoa paremmin ja pitää
ruokailut hallinnassa.

Tänään haluaisin jutella siitä, miten löydät juuri itselle sopivan ruokavalion.
Jos nyt noudatat valmista ruokasuunnitelmaa tai jos olet aiemmin noudattanut tiettyä
dieettiä, voi olla, että se sopii sinulle kuin nenä päähän: on tosi hyvä olo, voit hyvin,
paino putoaa, jos se on sitä mitä haluat. 

Mutta voi myös olla, että tuntuu vaikealta tai väliaikaiselta (kyllä mä nyt just ja just
tähän pystyn..) ja se johtuu siitä, että emme kaikki ole samasta muotista ja mallista 
ja vaikka joku voisi kivenkovaan väittää, että tämä yksi tapa syödä tai tämä dieetti on
maailman paras niin ei se välttämättä ole niin. 

Muista, että täydellistä ruokavaliota ei myöskään ikinä tee se, paljonko siinä on
ravintolisiä tai että syöt tiettyyn aikaan päivästä tiettyä ruokaa. 

Paras ruokavalio on se, joka sopii juuri sinulle kaikkein parhaiten.

Ehkä kuulostaa tylsältä, kun en suosittelekaan uutta mahtavaa dieettiä, joka ratkaisee
kaiken , mutta toisaalta, eikö ole aika upeaa, miten ainutlaatuisia me ollaan. 

Tapa syödä joka sopii juuri sinulle, on sinun oma, paras ruokavalio, eikä kenenkään
muun. 

Mistä sitten tiedät, mikä on juuri sinulle sopivin malli syödä? 

Miten koostat hyvän ruokavalion juuri sinulle? 

Pitäisikö syödä hiilihydraatteja vai ei? entä leipää? maitoa? 

Siihen vaikuttavat geenit, elämäntilanne ja tavoitteet.

Toisen päivän malli on hyvä tapa aloittaa eli lautasmalli, annoskoot, listat mitä
kannattaa suosia on hyvä peruslähtökohta, jota voit alkaa muokata, niin että se on
lopulta itsellesi täydellinen.

On kaksi mittaria, joita voit käyttää apuna:

1. Miltä tuntuu fyysisesti? (vatsa, ruoansulatus, energia, iho ja hiukset, mieliteot, uni,
painonhallinta -> kaikkiin näihin ruokavaliolla iso vaikutus) 
2. Miltä tuntuu henkisesti? (sopiiko arkeen, tuntuuko väliaikaiselta, nautitko) 

Sitten kun nämä natsaa, olet oikealla tiellä.

Lisävinkki: kokeile, testaa ja kirjaa ylös.
 

PV 11



Aloita päivän 2 mallilla, testaa reseptejä 
Kuulostele miltä tuntuu fyysisesti ja henkisesti ja tee muutoksia sen mukaan 

Kirjaa ylös 

Viikon tai edes muutaman päivän ajan kirjaa ylös kaikki mitä syöt. Ei edelleenkään
tarvitse punnita tai laskea kaloreita, se ei ole välttämätöntä vaan esim näin:

- puoli lautasta kasviksia 
- kourallinen riisiä 
- mikä olo (ihan täynnä, turvottaako, tuliko kova väsymys) 

Samoja mittareita käyttämällä voit miettiä hiilihydraatteja, viljoja, maitotuotteita,
sokeria - minkä verran ja minkälaatuisia kannattaa syödä.

Hiilihydraatit: 

Kuten puhuttiin jo alkupäivinä, syö oikeanlaisia, sopivissa määrin. Hedelmät, marjat,
vihannekset, juurekset, pavut, herneet, gluteenittomat viljat.
Näihin vaikuttavia tekijöitä ovat: geenit, paino, pituus, aktiivisuustaso, tavoite 

Viljat:  

Ei välttämättä tarvita: kuituja saadaan vihanneksista, marjoista, hedelmistä,
siemenistä, pähkinöistä, täysjyväriisistä. Vaikka söisitkin leipää, älä korvaa leivällä
kokonaisia aterioita.
Muista aina minkä tahansa ruoan suhteen, että jos ei aiheuta näkyviä oireita, jotain
niistä mistä äsken puhuttiin, mitä luultavimmin voit pitää niitä mukana ruokavaliossa.

Jos taas on oireita (väsymys, paino nousee, nukut huonosti, vatsa ja suolisto ei voi
hyvin), aina löytyy hyviä vaihtoehtoja, minkä avulla saat pidettyä ruokavalion
monipuolisena ja saat kaikki tarvitsemasi ravintoaineet.

Eli yhteenvetona:  

Näin löydät itsellesi parhaiten sopivan ruokavalion.

Ajatus treeniin 

Tänään treenissä toivon, että muistuttelet taas itseäsi siitä, miten pitkälle on jo tultu. 
Puolitoista viikkoa jo treenattu yhdessä ja se on aplodien arvoinen paikka!

Muista siis taas kiittää itseäsi ja tehdä isot tuuletukset treenin jälkeen - hyvin menee,
vai mitä? 

 


