
RAVITSEMUSVISA 

Testaa ravitsemustietämyksesi! 
 

Kysymykset: 

1. Mitä mallia käytetään ruokavaliovinkkinä aterian kokoamisessa? 

2. Vaikuttaa yleisvointiin ja vireyteen. 

3. Ovat suoja- ja energiaravintoaineita, joilla on useita erilaisia tehtäviä kehossa, kuten toimivat 

kudosten rakennusaineena. Suositellaan syötävän sopivasti jokaisella aterialla. Normaalitarve 

painokiloa kohden on n. 1,1–1,3 grammaa. 

4. Tärkeä osa päivän ruokarytmiä. Nautitaan usein lounaan ja päivällisen välissä, eikä näläntunne pääse 

kasvamaan liian suureksi iltaa kohden. Voi koostua mm. hedelmästä, pähkinöistä ja rahkasta. 

5. Paras janojuoma. Päivittäinen tarve vaihtelee, mutta on keskimäärin 1,5-2 litraa vuorokaudessa ja 

paljon liikkuvalle jopa 3 litraa vuorokaudessa.  

6. Säännöllisenä pitää verensokerin tasaisena koko päivän, auttaa jaksamaan ja on syömisen hallinnan 

kannalta keskeinen osa. 

7. Ravintoaine, josta elimistö saa nopeasti energiaa. Parhaita lähteitä ovat täysjyväviljavalmisteet, 

kasvikset, marjat ja hedelmät. 

8. Vähenee, jos energiaa saadaan laadukkaista ravintoaineista tasaisesti aamusta asti. 

9. Pidemmän ajan jakson projekti, kun halutaan muutokset osaksi elämää. Keskeisiä toimenpiteitä ovat 

oikeanlaiset ruokavalio- ja liikuntatottumukset. Terveyden näkökulmasta tärkeä osa 

ylipainoon/lihavuuteen liittyvien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.  

10. Yksi päivän tärkeistä aterioista, jolla voidaan saavuttaa hyvä vireystaso loppupäivälle tai romahduttaa 

energiataso ja lisätä iltaan painottuvaa napostelua. 

11. Kahdesta tyypistä terveyden kannalta parempi vaihtoehto. Voidaan saavuttaa terveyshyötyjä, mm. 

vaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn. Saadaan energiaa, välttämättömiä rasvahappoja 

ja tärkeitä rasvaliukoisia vitamiineja. 

12. Yksi päivän tärkeistä aterioista, joka nautitaan usein esim. työpäivän, koulupäivän tai iltapäivän 

treenin jälkeen.    

13. Kaikki tarvitsevat energiaa, mutta kuinka paljon, määräytyy yksilöllisesti.  

14. Suositellaan syötäväksi 2–3 kertaa viikossa. Sisältää runsaasti proteiinia ja hyviä rasvoja. Toimii myös 

D-vitamiinin lähteenä. 

15. Tulisi syödä runsaasti, sillä ovat energiatiheydeltään matalia ja sisältävät runsaasti terveyttä edistäviä 

hyötyaineita. Kannattaa lisätä jokaiselle aterialle jossain muodossa. 

16. Voidaan käyttää konkreettisena työvälineenä ruokailutottumusten tarkastelussa ja 

havainnollistamisessa. 

17. Yksi päivän tärkeistä aterioista, mikä riittävänä ja tarpeeksi monipuolisena esim. auttaa nukahtamaan 

sekä ehkäisee nälän tunnetta yöllä ja parantaa näin myös unen laatua. Keho tarvitsee yöksi energiaa 

palautumiseen.  

18. Tärkeä huomioida sekä yksittäisessä ateriassa että yleisissä ruokailutottumuksissa. 

19. Tunne/ olotila, jolla voidaan tarkastella näläntunnetta ja vaikuttaa syötävän ruoan määrään.  

20. Kuvastaa eri ruokaryhmien määriä hyvässä ruokavaliossa. 

21. Tasaisen ateriarytmin ensimmäinen osa, mikä takaa energisen startin päivälle. 

22. Tärkeä hyvänlaatuisten hiilihydraattien lähde. 



 

Mitkä sanat muodostuvat maalatulle alueelle? 

Minkälaisia asioita siihen sisältyy? 
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