
RUOKAVALIO
-OHJEET

V A H V A  N A I N E N  B Y  T E R E S A

 

RUOKAVALION TAVOITTEENA ON
TUKEA TERVEYTTÄ JA
HYVINVOINTIA SEKÄ

EDESAUTTAA HARJOITTELUSSA
KEHITTYMISTÄ

 

Avainasemassa ovat riittävä energiansaanti sekä
rento ja joustava suhde syömiseen. Kaikkea EI

tarvitse optimoida ja hyviä tuloksia voi saada ilman
jokaisen suupalan punnitsemista. <3



YLEISET OHJEET
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Pidä focus näissä!

Pyri syömään 4-5 ateriaa päivässä
tasaisin väliajoin (joillekin voi toimia
myös 3 tai 6 ateriaa / vrk)
Koosta ateriat seuraavasti:
 Kämmenellinen proteiininlähdettä
 Peukalon verran rasvaa (ellei
proteiininlähde sisällä sitä jo itsessään) 
Hiilihydraatteja niin, että tulet kylläiseksi
ja nälkä pysyy poissa* (n. 2-4 kourallista)
Vettä 2-3l päivässä (treenipäivinä voi
juoda enemmänkin)
Kasviksia ja marjoja (+hedelmiä) niin
paljon, kuin vain maistuu

1.
2.

3.

*Tsekkaa "Mistä tiedän, että syön riittävästi?"



VALITSE NÄISTÄ
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tai käytä ruoka-aineita listan ulkopuolelta!



TÄRKEITÄ HUOMIOITA
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Huom! En suosittele ”vähärasvaista ruokavaliota”, vaikka suosittelen
osasta tuotteita vähänrasvaisempia vaihtoehtoja. Jos syöt paljon
”rasvaisia tuotteita”, voi ruoan energiapitoisuus noista
huomaamatta turhan korkealle ja tällöin rasvat saattavat viedä tilaa
muilta energiaravintoaineilta (hiilihydraatit ja/tai proteiinit).

Jos kuitenkin syöt vain vähän kyseisiä tuotteita (leikkeleet, juustot
jne.) voit hyvin valita myös rasvaisempia vaihtoehtoja (harvoin sitä
juustoa nyt ihan mahdottomasti siihen leivän päälle laitetaan.. ;)).

Sinun ei myöskään tarvitse valita ”joko tai”, vaan voit hyvin syödä
välillä rasvaisempia ja välillä vähänrasvaisempia vaihtoehtoja.
Kokonaisuus ratkaisee (tässäkin)! 

*Rahkoista ja vanukkaista kannattaa pyrkiä suosimaan sokeroimattomia
tai vähän lisättyä sokeria sisältäviä vaihtoehtoja. Jos pelkkä maitorahka ei
maistu sellaisenaan, löytyy onneksi kaupoista nykyään hyvä valikoima
myös maustettuja rahkoja ja vanukkaita, joiden ravintosisältö vastaa lähes
täysin maitorahkaa! Ps. Jos et pidä rahkoista ollenkaan, on ihan ok olla
syömättä niitä ollenkaan. =)

**Suosi vähärasvaisia vaihtoehtoja

***Suosi vähärasvaisia kokolihaleikkeleitä, joissa mahdollisimman iso osa
lihaa (vähintään 80%) 

****Proteiinilla rikastetut tuotteet eivät ole itsessään yhtään sen
terveellisempiä, kuin ”normaalitkaan” vastaavat. Näitä on kuitenkin ihan ok
syödä osana terveellistä ruokavaliota (jos näin haluaa, pakko ei tietekään
ole). Toisaalta myös on ihan ok syödä ihan tavallista jäätelöä tai
suklaapatukka – kokonaisuus ratkaisee!



TÄRKEITÄ HUOMIOITA
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Mikään ruoka-aine ei ole kielletty, eikä toisaalta
mitään ruokaa ei ole pakko syödä (jos et esimerkiksi
tykkää) 

Riittää, kun noudatat n. 80% ajasta näitä
periaatteita - joustavuus ja rento suhde ruokaan on
avain hyvään oloon (ja hyviin tuloksiin) pitkällä aikavälillä!

Keskity ensisijaisesti riitävään energian
saatavuuteen 

Hyvät valinnat tukevat terveyttä ja hyvinvointia, mutta
"liian terveellinen" ruokavalio voi johtaa
tahattomasti liian alhaiseen energian
saatavuuteen - sinun ei siis tarvitse (eikä kannata)
pyrkiä ruokavaliossa "täydellisyyteen"!

Rasvaa ei tarvitse lisätä erikseen, jos ruoassa itsessään
on jo rasvaa (esimerkiksi lohi, jauheliha ja kananmunat
sisältävät rasvaa). Tämä kannattaa huomioida myös ulkona
syödessä, lounasbuffetissa ja vieraiden ruokapöydässä -
yleensä ruoanlaitossa on käytetty rasvaa, jolloin sitä ei tarvitse
erikseen lisätä annokseen!



MISTÄ TIEDÄN, ETTÄ
SYÖN RIITTÄVÄSTI?
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Kehityt harjoittelussa - sarjapainosi nousevat ja
treenituloksesi paranevat
Saat lisää voimaa ja lihasmassaa, treeneissä on
tehoa 
Harjoittelu tuntuu mielekkäältä ja motivoivalta
(ainakin suurimman osan ajasta)
Palaudut hyvin harjoittelusta 
Koet olosi energiseksi ja jaksat treenien lisäksi hyvin
myös arjessa
Nukut hyvin
Tulet annoksista kylläiseksi (ähkyyn asti ei tarvitse
vetää), eikä nälkä ei vaivaa pian ruoan jälkeen
Herkkuhammasta ei kolota jatkuvasti

Jatkuva nälkä, herkkuhimoja ja väsynyt olotila? Kokeile rohkeasti lisätä
ruoan määrää! Jokaisen energiantarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa
hurjan moni asia (ikä, sukupuoli, harjoittelu, arkiaktiivisuus..). Lisää
energiansaantia ensisijaisesti hiilihydraateista, mutta voit tarvittaessa
kasvattaa myös hieman rasvan ja proteiinien määrää.

Hyvä tietää: Negatiivinen energiatasapaino voi altistaa mm. sairastumisille,
vammoille ja ylirasitukselle!



MUISTATHAN, ETTÄ...

06Copyright Tmi Teresa Martikkala (2831819-2)

Käydä välillä ulkona syömässä, eikä sun tarvitse tietää
ruoan tarkkaa energiamäärää tai makrojakaumaa

Jättää ruokaa lautaselle (jos et jaksa syödä) tai ottaa
lisää ruokaa (jos jäi vielä nälkä)

Herkutella, muulloinkin kuin viikonloppuisin (silloin, kun sun
tekee mieli)

Syödä hyvältä maistuvaa ruokaa - kastikkeita, ketsuppia
jne. on ihan ok käyttää osana ruokavaliota (jos niistä tykkää)

Syödä toisena päivänä vähemmän ja toisena
enemmän - harjoittele kuuntelemaan nälkäsignaaleja <3

on ihan ok...

sinun ei tarvitse....
Ansaita ruokaa treenaamalla

Kompensoida toisen päivän isompaa ruokamäärää
keventämällä seuraavana päivänä

Ottaa liikaa stressiä ruoasta - syömisestä saa nauttia!


