
Toivottavasti eilinen treeni sujui mukavasti ja puhkut intoa päästä tämän päivän
treenin pariin. 

Tämän päivän treeni on pikkuisen pidempi, on jotain tuttuja liikkeitä, jotain uutta,

vähän lisää vauhtia eiliseen verrattuna. 

Jos mietit, että haluaisit nyt jo päästä treenaamaan täysillä hiki hatussa ja täällä vaan
himmaillaan, odota, päästään vauhtiin kyllä.

Ja jos siltä tuntuu, voit tehdä päivän treenin kahteen kertaan. 

Kannattaa kuitenkin pitää maltti mielessä. Jos lähdettäisiin heti täysillä, tehtäisiin
hurja rääkkitreeni, niin mitä tapahtuu: huomenna on joka ikinen lihas kipeä, niin että
huomenna ei voisi treenata ja olisi heti pakko pitää lepopäivä ja ehkä toinenkin, ja
sitten pitäisi taas koittaa päästä uudestaan vauhtiin tauon jälkeen ja voi olla, että
kolotusten kanssa alkuinto pääsisi lopahtamaan. 

Siksi on parempi aloittaa vähitellen, niin että kroppa ehtii tottua treeneihin ja pääsee
vauhtiin ja sitten vähitellen lisätään kierroksia, vauhtia ja intensiteettiä. 

Ravinto: mitä 

Ennen treeniä muutama sana syömisistä: 

MITÄ kuuluu terveelliseen ruokavalioon? 

Tänään katsotaan yleisiä juttuja, mitä siihen kuuluu, ja huomenna katsotaan miksi
kannattaa syödä terveellisesti ja sitten loppukurssi keskitytään tärkeimpään eli miten
se käytännössä onnistuu parhaiten. 

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa syödä terveellisesti, joka sopisi kaikille - riippumatta
siitä, millaisia viestejä tai suosituksia ehkä kuulet.

Mutta on muutamia perusjuttuja joista ruokavaliossa ei kannata tinkiä. 

Tässä on lähtökohta terveelliseen ruokavalioon ja yksi annos voisi näyttää
pääpiirteissään tältä:
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ei tarvitse laskea kaloreita, ei tarvita vaakaa 

kun koostat ateriat näin, saat monipuolisesti ravintoaineita ja keho pysyy ravittuna 

Helppo lähtökohta, miten voi koostaa päivän pääateriat: 
- Proteiini auttaa sinua jaksamaan, mutta se ei varastoidu kehossasi. Jotta energiasi
pysyy tasaisena koko päivän, syö proteiinia jokaisella aterialla. 

- Kasvikset: ainakin puolet lautasestasi pitäisi peittyä kasviksiin. Kasvikset puhdistavat
kroppaasi, ovat vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteitä ja saavat sinut voimaan hyvin.

kaikissa sateenkaaren väreissä, monipuolisesti, aina paljon paljon kasviksia 

- Hiilihydraatit: polttoainetta, aivoille ruokaa 

- Rasvat: pääasiallinen energianlähteesi, voiteluainetta nivelille, aivot rakastaa rasvaa,

samoin hormonit, joten syö niitä monipuolisesti, mutta määrän suhteessa muihin ei
tarvitse olla valtavan iso 

Tällä mallilla, kaikessa yksinkertaisuudessaan, pääset yllättävän pitkälle 

Kaikkien kehot eivät toimi samalla tavalla. On erilaisia tarpeita, eri tavoitteita, liikutaan
eri määriä, joten voi olla tarpeen tehdä yksilöllisiä muutoksia peruslautaseen -

varsinkin hiilihydraatit on sellainen, jota voi helposti säätää:  

- jos liikut paljon, fyysinen työ, kuntoilet lisäksi, voi olla hyvä idea lisätä hiilihydraatteja 

- jos haluat pudottaa painoa, voi olla hyvä idea vähentää hieman tärkkelyspitoisia
hiilihydraatteja 

- jos huomaat, että hiilihydraatteja syödessä olo on väsynyt, nuutunut tai mahaa
turvottaa, vähennä tärkkelyspitoisia (riisi, peruna, myös leipä), lisää muita vihanneksia
ja rasvaa (öljyä, siemeniä, pähkinöitä) 

Katsomme myöhemmin lisää yksilöllisiä muutoksia: esim maito, leipä, vehnä.

Tällä pääset alkuun!

Tämä on helppo ja yksinkertainen malli terveelliselle ruokavaliolle, vai mitä?

 

Lounas ja päivällinen ja mielellään myös aamupala on hyvä koostaa tämän mallin
suuntaisesti, niin että siihenkin kuuluisi proteiinia (ei pelkkää puuroa ja marjoja ->

pelkkää hiilaria) 

Välipaloille hyvä, jos ei pelkkää hiilaria (esim. hedelmä), vaan rasvaa tai proteiinia
mukana (pähkinöitä).

Katso vinkkejä reseptivihkosta!

Miten sitten käytännössä: millaisia proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja kannattaa
suosia?

Kun joskus kuulee sanottavan äärimmäisiä juttuja, esim. että karsitaan kaikki
hiilihydraatit pois -> sellaista ei kannata tehdä, ei ihan niin yksiselitteistä eikä kaikkia
rasvoja, proteiineja tai hiilareita kannata niputtaa samaan, vaan eri lähteillä (esim. eri
hiilareiden lähteillä) on eroa.



Löydät videon alta kuvat, mitä kannattaa lisätä ruokavalioon, mitä syödä silloin tällöin
ja mitä vähän vähemmän eli mitkä ovat laadukkaita lähteitä näille ravintoaineille.

Huomaa, että ei ole tarvetta jakaa ruokia hyviin ja huonoihin tai lisättäviin ja
vältettäviin, vaan voisi ajatella, että kaikkea saa syödä, mutta ensimmäisenä
prioriteettina on oma terveys ja hyvä olo, ihan kaikkea ei kannata syödä koko ajan.

On ruokia joista saat enemmän ravintoaineita kuin toisista, on ruokia, jotka toimii
antioksidantteina, edistää terveyttä ja siten ruokavalio kannattaa pääosin koostaa
näistä.

Eli kannattaa keskittyä ensin lisäämään ruokavalioon hyvää tekeviä, ravintorikkaita,

laadukkaita aineksia jos välillä syöt jotain vähennä-listalta, ei se kaada maailmaa, ei
siitä tarvitse potea morkkista, ei sen takia tarvitse lopettaa tai vähentää syömistä, vaan
jatkaa eteenpäin.

Kyse on vain siitä, mitä kannattaa suosia, kun välittää itsestä, omasta terveydestä ja
hyvästä olosta!


