
Puhdistusspurtti hyvään oloon
Useimmin kysytyt kysymykset - vastauksineen!



Treenit 
1. Voinko jatkaa treenaamista normaalisti kurssin 

ajan vai olisiko syytä keventää? 

Juomat 

2. Miten on kofeiinittoman kahvin laita? Entä 
voinko juoda vihreää teetä? 

3. Paljonko sitruunavettä voi juoda päivässä? 
Onko se haitaksi hampaille? 

Ruokavalio 

4. Käykö tofu? Entä muut soijatuoteet? 

5. Voisiko vehnänoraan tilalla käyttää esim. maca-
jauhetta tai viherjauhetta? 

6. Olen allerginen sellerille ja sitruunalle, millä ne 
voisi korvata? 

7. Voiko samaa ruokavaliota jatkaa kurssin 
jälkeenkin? 

8. Mitä jos jätän vain maitotuotteet pois 
korvaamatta niitä millään? 

9. Onko nestemäinen ateria yhtä kuin keitto tai 
smoothie? 

10. Voiko sosekeitot korvata valmiilla pakaste- tai 
muilla keitoilla? 

11. Olen kasvissyöjä, miten varmistan, että saan 
tarpeeksi proteiinia? 

Puhdistuksen oireet 

12. Kurssin puolivälissä alkoi päätä särkeä ja 
kroppaa kolottaa. Mistä tämä johtuu ja mikä 
avuksi? 

13. Väsyttää, onko tämä normaalia?



1. Voinko jatkaa treenaamista normaalisti 
kurssin ajan vai olisiko syytä keventää? 

Voit jatkaa treenaamista normaaliin tapaan, jos 
olosi on hyvä ja energinen.  

Osalle puhdistuksen ensimmäiset päivät 
aiheuttavat jonkin verran väsymystä ja vetelää 
oloa (isoksi osaksi johtuen esim. sokerin ja 
kofeiinin aiheuttamista vieroitusoireista), siksi 
tälläkin kurssilla tehdään hieman leppoisampaa 
jumppaa. Jos tunnet, että treeni luistaa, on hikoilu 
hyvä tapa poistaa kuona-aineita. 

2. Miten on kofeiinittoman kahvin laita? Entä 
voinko juoda vihreää teetä? 

Samoin kuin tavallinen kahvi, kofeiiniton kahvi on 
todella hapanta ja siksi se ei ole ihanteellisin 
vaihtoehto puhdistukseen. Ehdotankin, että 
marssit luontaistuotekaupan tee-osastolle ja 
katsot löytyisikö sieltä mieluisia vaihtoehtoja. 
Miten olisi esimerkiksi suklaatee tai pakuritee? 

Suosittelen kokeilemaan kokonaan kofeiinitonta 
linjaa kurssin ajan (vihreässä teessäkin on 
kofeiinia). Mikäli se ei onnistu ja olo on 
epämukava, voit ottaa kupillisen vihreää teetä 
pään jomotuksen helpottamiseksi. 

3. Paljonko sitruunavettä voi juoda päivässä? 
Onko se haitaksi hampaille? 

Jos laimennettua sitruunavettä juo tämän spurtin 
ajan, ei kiillevaurioista ole pelkoa, mutta jos haluat 
jatkaa sitruunaveden juomista pidempään on 
hyvä tehdä seuraavia varotoimenpiteitä: 

• juo mehu kerralla (ettei altistusta tule 
useampaan kertaan päivän aikana) 

• käytä juodessa pilliä 

• huuhtele suu juomisen jälkeen  

Älä pese hampaita heti sitruunaveden nauttimisen 
jälkeen, sillä se kuluttaa hampaita. Odota 
vähintään puolituntia ennen hampaiden 
harjaamista. 

Mieto sitruunavesi ei ole lähimainkaan niin 
haitallista hampaille kuin esimerkiksi limonadi. 

4. Käykö tofu? Entä muut soijatuotteet? 

Soija on hieman ristiriitainen tapaus. 

Toisaalta se on ekologisempi vaihtoehto kuin 
esim. punainen liha (pienempi hiilijalanjälki) ja sillä 
on havaittu olevan tiettyjä terveyttä edistäviä 
vaikutuksia. Se on myös yksi harvoista 
kasviperäisistä ns. kokonaisista proteiineista, mikä 
tarkoittaa, että se sisältää kaikki välttämättömät 
aminohapot, joita kroppa ei itse pysty 
valmistamaan (vaan ne on saatava ravinnosta).



Tällaisia proteiininlähteitä on kasvikunnassa vain 
muutama. 

Toisaalta soijan laadusta ei aina voi mennä 
takeeseen, markkinoilla on paljon 
geenimuunneltua tai muuten paljon prosessoitua 
soijaa, jonka vaikutukset kehoon eivät välttämättä 
ole halutun kaltaisia. On esimerkiksi sanottu, että 
soija sisältää estrogeenin kaltaisia yhdisteitä, jotka 
voivat käyttäytyä kropassa estrogeenin tavoin 
aiheuttaen näin ongelmia hormonitasapainoon. 
Turvallisin ja terveellisin valinta onkin siis 
mahdollisimman vähän prosessoitu luomusoija. 

5. Voisiko vehnänoraan tilalla käyttää esim. 
maca-jauhetta tai viherjauhetta? 

Kyllä voi käyttää. Mikään yksittäinen ruoka-aine ei 
ole välttämätön, vaan voit korvata ja muokata 
ruokia mieltymystesi mukaan, ravinto-ohjelman 
ohjeiden puitteissa. Luontaistuotekaupoista löydät 
nykyään paljon laadukkaita viherjauhesekoituksia, 
joiden avulla on helppo lisätä smoothieiden 
ravinnepitoisuutta.

6. Olen allerginen sellerille ja sitruunalle, millä 
ne voisi korvata?  

Selleri on mukana sen vuoksi, että se on tehokas 
nesteiden poistaja ja siten mainio apu 
puhdistuksessa, mutta se ei missään nimessä ole 

korvaamaton. Sen tilalle voi pistää vaikkapa 
persiljaa. 

Sitruunakaan ei ole välttämätön, vaan erilaiset yrt- 
titeet käyvät myös, samoin ravinto-oppaassa on 
listattu erilaisia puhdistavia juomia, joita 
kannattaa kokeilla. 

7. Voiko samaa ruokavaliota jatkaa kurssin 
jälkeenkin? 

Periaatteessa voi jatkaa pidempään: kaikki ruoka- 
aineet ovat luonnollisia ja turvallisia. Paljon kalaa, 
kasviksia, marjoja, hedelmiä ja vähemmän sokeria 
tekee hyvää ihan jokaiselle! 

Jatkossa suosittelen kuitenkin lisäämään hieman 
päivittäistä kalorimäärää. Yksi hyvä tapa tehdä se 
on syödä aamupirtelön ja kasvissosekeittojen 
kaverina jotakin proteiinipitoista, esim. keitetty 
kananmuna, pähkinöitä, kalaa, kanaa jne. 

8. Mitä jos jätän vain maitotuotteet tai viljat 
pois korvaamatta niitä millään? 

Kannattaa noudattaa kurssin ohjeistusta, jotta 
päivittäinen proteiinin ja rasvansaantisi ei jää liian 
pieneksi. 

Kun pidät huolta, että syöt päivän kiinteillä 
aterioilla jotakin proteiinipitoista (kalaa tai kanaa) 
ja välipalaksi esimerkiksi pähkinöitä (tai vaikkapa



pala savulohta), saat tarpeeksi energiaa. Kalsiumia 
ja muita tarpeellisia ravinteita saat syömällä 
runsaasti ja monipuolisesti kasviksia.  

9. Onko nestemäinen ateria yhtä kuin keitto 
tai smoothie? 

Kyllä. Nestemäiseksi ateriaksi käy joko smoothie 
tai keitto (ei pelkästään sosekeitot, vaan myös 
esim. ravinto-oppaan kanakeitto). Voit valita 
nestemäisen aterian joko ravinto-oppaan 
reseptien joukosta tai mikäli sinulla on oma 
suosikkisoppa, joka sopii ravinto-ohjelmaan, sekin 
käy. 

10. Voiko sosekeitot korvata valmiilla pakaste- 
tai muilla keitoilla? 

Pääosin kannattaa suosia itse tehtyjä ruokia, 
koska silloin voit olla varma, ettei sen joukossa ole 
ylimääräisiä lisäaineita tai esim. sokeria. 
Smoothieiden ja sosekeittojen valmistaminen on 
itse asiassa todella näppärää: heittelet vain 
ainekset tehosekoittimeen ja sillä hyvä. 

Mikäli joskus kiireessä päädyt valmiiseen keittoon, 
tarkista, että ainesosaluettelo on mahdollisimman 
lyhyt eikä keittoon ole lisätty sokeria. 

11. Olen kasvissyöjä, miten varmistan, että 
saan tarpeeksi proteiinia? 

Saat proteiinia korvaamalla eläinkunnan tuotteet 
esimerkiksi pavuilla, linsseillä ja sienillä. Lisäksi 
kvinoa, siemenet, pähkinät ja merilevä sisältävät 
runsaasti proteiinia. Smoothieiden sekaan voit 
halutessasi lisätä riisi-, herne- tai 
hamppuproteiinijauhetta. 

12. Kurssin puolivälissä alkoi päätä särkeä ja 
kroppaa kolottaa. Mistä tämä johtuu ja mikä 
avuksi? 

Pääkipu sekä kolotus alaselässä ja jaloissa ovat 
kofeiinin vieroitusoireita. Jos pääkipu ja kropan 
kolotukset meinaavat yltyä mahdottomiin 
mittoihin, ota puoli kuppia/kupillinen vihreää 
teetä. Siinä on kofeiinia, mutta myös paljon 
terveysvaikutuksia. 

Muistathan juoda myös paljon vettä (väh. 2 litraa/ 
päivä), jotta keho pysyy hyvin nesteytettynä! 

Muut kolotukset ovat normaaleja, ohimeneviä, 
puhdistuksesta johtuvia reaktioita. On tärkeää 
pitää huolta nestetasapainosta, joten muista pitää 
vesilasillinen aina lähellä ja syödä säännöllisin 
väliajoin. Voit myös lisätä hippusellisen suolaa 
juomavetesi joukkoon kropan 
mineraalitasapainon ylläpitämiseksi. 

  
13. Väsyttää, onko tämä normaalia?



Kyllä on. Osa tuntee kurssin alkupäivinä 
väsymystä, suurimmaksi osaksi johtuen kofeiinin 
ja sokerin puutteesta. Tämä on ohimenevää ja 
pian tunnet olosi energiseksi.  

Väsymyksen oireet helpottavat ulkoilmassa, joten 
tee pieni kävelylenkki ja vedä syvään raitista ilmaa. 
Juo myös runsaasti vettä! 


