
Yksi syy siihen on, että katsotaan samalla telkkaria tai kännykkää, eikä kinnitetä
huomiota siihen, miten paljon ja millä vauhdilla syödään 

Toinen syy on se, että elämän tahti on muutenkin kiireinen ja sama vauhti jatkuu
syömisen hetkellä
Kolmas syy on se, että joissain ammateissa, työpaikoissa, syömiselle ei valitettavasti
jää usein paljoakaan aikaa ja on pakko syödä nopeasti, tai jos on pieni lapsi 

kun malttaa syödä rauhallisempaan tahtiin, maut vahvistuvat, terveellinen ruoka
maistuu tosi hyvältä 

syömisestä tulee nautinnollinen hetki, pieni lahja itselle kiireisen arjen keskellä 

ruoansulatus tykkää, kun ruokaa tulee vähän hitaammin ja se on vähän paremmin
pureskeltua ja sitä helpompi sulattaa 

Heipä hei, ollaan jo päivässä kuusi! 

Muistathan välillä kiitellä itseäsi siitä, että olet mukana kurssilla. Anna itsellesi
tunnustusta siitä, että olet mukana tekemässä itsellesi hyvää. Olen niin ylpeä sinusta,

olethan itsekin ylpeä itsestäsi! 

Treeni 

Tänään toivoisin, että käyt lenkillä. 20 min, puoli tuntia, 45 min… mihin aika riittää.

Hengittelet raitista ilmaa, kävelet tai hölkkäät reipasta vauhtia, niin että syke hieman
nousee, mutta pystyt puhumaan. 

Kotitreenit, joita me tehdään, parantavat lihaskuntoa ja hapenottokykyä, silloin kun
nostetaan sykettä, mutta lisäksi on hyvä harjoittaa kestävyyskuntoa ja siihen sopii
mainiosti kävely, hölkkä tai pyöräily 

Lenkin päälle sinulla on varattuna pikatreeni. Ei mene kuin viisi minuuttia, mutta saat
tehokasta treeniä pakaroille ja vatsoille. 

Ravinto 

Eilen listattiin helppoja, pieniä muutoksia ja parannuksia, joita voi tehdä omaan
ruokavalioon.

Tänään haluaisin nostaa yhden eiliseltä listalta, josta haluaisin jutella vähän lisää.

Nimittäin hitaasti ja rauhassa syöminen.

Tosi moni meistä (ja kuulun tähän porukkaan itse, jollen pidä varaani) syö kauhean
nopeasti. Ruokaa hotkitaan niin kuin se olisi olympialaji, nopeuskilpailu. 

Nopeasti syömisessä on yksi haittapuoli: aivoilta menee 20 min aikaa saada viesti
vatsalta, että se on täynnä ja kun syöt nopeasti, on sama kuin yrität täyttää vesilasia
silmät kiinni - et voi tietää milloin se on täynnä. 

Helpoin tapa tietää, milloin lasi täynnä eli milloin on aika lopettaa kaataminen eli
milloin on aika lopettaa syöminen, on hidastelu.

Siitä, että syöt rauhalliseen tahtiin, pureskelet kunnolla, lasket välillä haarukan
lautasen reunalle on monta hyötyä: 
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Jos nyt ruoka uppoaa viidessä tai kymmenessä minuutissa, Syömisaikaa ei tarvitse heti

venyttää puoleen tuntiin. Lisää ensin pari-kolme minuuttia, sitten taas pari lisää, sen

verran kuin on mahdollista (jos ei töissä, sitten vapaalla).

Kokeile tänään! 

Tunnustele mitä huomaat vatsassa, millainen syömishetki nyt on?

Tsemppiä päivään ja hyvää lenkkiä! 


