
RAVITSEMUS DIGIVOIMAA- hanke



RAVINTO



Tasainen ateriarytmi tarkoittaa että syömme päivittäin suunnilleen yhtä monta 
ateriaa ja samoihin aikoihin

Ateria-ajat ja tottumukset ovat pitkälti kulttuurisidonnaisia ja yksilöllisiä

Päivittäin on hyvä syödä säännöllisin väliajoin aamupala, lounas, päivällinen, 
iltapala sekä tarvittaessa 1-2 välipalaa

Tärkeintä säännöllisessä syömisessä on välttää liian pitkiä ateriavälejä. 

 Säännöllinen ateriarytmi pitää veren glukoosipitoisuuden tasaisena, hillitsee nälän tunnetta, tukee 
painonhallintaa sekä suojaa hampaita reikiintymiseltä

 Ruokaa olisi hyvä syödä 3-5h välein

 Säännöllisen ateriarytmin avulla keholla on koko ajan käytössä riittävästi rakennusaineita

Pyri syömään yli puolet päivän energiamäärästä ennen kello 16. 

 Reilu aamiainen ja lounas.

ATERIARYTMI



KASVIKSET, MARJAT JA HEDELMÄT

Juureksia, vihanneksia, marjoja sekä sieniä tulisi syödä vähintään 500g päivässä

 Tästä määrästä marjoja ja hedelmiä tulisi olla noin puolet ja loput juureksia ja vihanneksia

Kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät runsaasti kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita 
sekä muita hyödyllisiä yhdisteitä

Suomalaisista kasviksia riittävästi syövien osuudessa on petrattavaa

 Miehistä 14% ja naisista 22% syövät suositusten mukaisen määrän kasviksia päivässä



VILJAT
Viljoja on kahta laatua: täysjyväviljavalmisteita sekä valkoisen viljan valmisteita.

 Täysjyväviljavalmisteissa on vähemmän energiaa kuin valkoisesta viljasta valmistetuissa elintarvikkeissa

Täysjyväviljavalmisteet sisältävät runsaasti kuituja sekä ravintoainetiheys on suurempi kuin valkoisen 

viljan tuotteissa

 Ravintoainetiheys kertoo kuinka paljon ruoassa on elimistölle tärkeitä suojaravintoaineita eli vitamiineja ja 

kivennäisaineita sekä välttämättömiä rasvahappoja ja aminohappoja energiayksikköä kohti

Viljavalmisteiden suositeltava päivittäinen käyttömäärä on noin 6 annosta naisille ja noin 9 annosta 

miehille

 Annos tarkoittaa 1 desilitraa keitettyä täysjyväpastaa, -ohraa, -riisiä tai muuta täysjyvälisäkettä tai yhtä 

leipäviipaletta. Esim. lautasellinen puuroa vastaa 2 annosta

Vähintään puolet käytetystä määrästä tulisi olla täysjyväviljaa

 Tutki tuoteselosteita, kuitua mielellään 6g/100g



MAITOVALMISTEET

Maitovalmisteet on hyviä proteiinin, kalsiumin, jodin ja monien vitamiinien, erityisesti D-

vitamiinin lähteitä

 5-6 dl nestemäisiä maitovalmisteita ja 2-3 viipaletta juustoa päivittäin kattaa elimistön kalsiumin

tarpeen

Maidon rasvasta 2/3 on tyydyttynyttä. 

 Tämän vuoksi on syytä suosia rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita

Maito-, piimä-, jogurtti- ja viilivalmisteista tulisi valita enintään 1% rasvaa sisältävinä, 

ja juustoista tulisi suosia vähemmän suolaa ja enintään 17% rasvaa sisältäviä tuotteita



RASVAT
Parannetaan rasvan laatua lisäämällä tyydyttymättömän rasvan ja vähentämällä tyydyttyneen rasvan

saantia ruokavaliossa

 Myös kehonkoostumushyötyjä havaittavissa 

Leipärasvana tulisi käyttää vähintään 60% kasviöljypohjaista rasvalevitettä

Salaatinkastikkeen tulisi olla kasviöljypohjainen

Pähkinät ja siemenet ovat hyviä tyydyttymättömän rasvan lähteitä. Suolaamattomia, sokerittomia tai 

muulla tavoin kuorruttamattomia pähkinöitä, manteleita ja siemeniä (esim. auringonkukan, seesamin, 

pinjan ja kurpitsan siemenet) voi nauttia noin 30g (2rkl) päivässä eli 200-250g viikossa

Kalaa kannattaa nauttia eri kalalajeja vaihdellen 2-3 kertaa viikossa.

 Kala on hyvä proteiinin, monityydyttymättömien rasvojen ja D-vitamiinin lähde

Karsi valmisruokia ja rasvaisia herkkuja



LIHAVALMISTEET

Lihavalmisteita ja punaista lihaa ei tulisi käyttää enempää kuin 500g viikossa.

 Määrä tarkoittaa kypsää lihaa ja vastaa raakapainoltaan 700-750g.

Siipikarjan liha on vähärasvaisempaa ja sen rasva laadultaan parempaa kuin naudan-, 
lampaan- ja sianlihan rasva.

Punainen liha (naudan-, lampaan- ja sianliha) olisi hyvä valita mahdollisimman
vähärasvaisena ja lihavalmisteet lisäksi mahdollisimman vähäsuolaisina.

Lihassa on erityisen runsaasti hyvin imeytyvää rautaa



PROTEIINI

Tärkein tehtävä muodostaa kudoksia

 Kehon yleisrakennusaine

Proteiinin tarve on noin 1,6-1,8g/kg/vrk 

Tehostaa painonhallintaa vähintään kolmen eri mekanismin kautta

 Lihasmassa pysyy yllä

 Pitää kylläisenä

 Vain noin 70% käytetään energiaksi

Syö lihaa, kalaa, kasvisproteiineja, maitotuotteita yms. proteiinipitoisia ruokia jokaisella 
aterialla

Käytä tarvittaessa proteiinilisää tai kasvipohjaisia proteiineja (punainen liha ja 
prosessoidut lihatuotteetta ”ylikulutuksessa” erityisesti miehillä)

 Voima- ja kestävyysharjoittelu lisää proteiinin tarvetta



NESTEYTYS

Suositus 1-1,5l päivässä, usein liikkujat 2-3l

Kaloreita on todella helppo juoda, vähennä siis energiapitoisia juomia
 Vaikuttaa positiivisesti painonhallintaan

Ruoan energiatiheys pienenee
 Energiatiheys tarkoittaa energiamäärää eli kilokaloreita 100g kohden.

Suojaravintoaineiden ja kuitujen saanti kasvaa

Mehujen juonnin sijaan syö tuoreita marjoja ja hedelmiä

Pyri juomaan ruokajuomana aina vettä tai rasvatonta maitoa



MAKEANHIMO

Makeanhimoa aiheuttavat verensokerin heilahtelut sekä nälän tunne

 Elimistö tietää että sokerilla saa nopeasti tilannetta korjattua, ja siksi makeaa tekee mieli

 Joskus makeanhimo voi johtua janosta, sillä elimistö ei aina erota, mikä tunne on kyseessä

Useimmiten makeanhimo on opittu tapa

Jos herkkuja rupeaa tekemään mieli aina tiettyyn aikaan iltapäivällä tai illalla, kyse on 
todennäköisesti verensokerin laskusta

Makeanhimon voittaminen onnistuu kun kiinnität huomiota:

 Ateriarytmin tiheyteen

 Hyvänlaatuisen hiilihydraatin riittävään saantiin

 Proteiinin määrään ja tarvittaessa sen lisäämiseen

 Kasvisten lisääminen (ruuan määrä kasvaa mutta energiatiheys ei)

 Kiinnitä huomiota myös muihin elämäosatekijöihin (uni, stressi, liikunta)
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