
Painonpudottajan ruokavalio 
 
Tässä alkuun muutama perusajatus ruokavaliosta.  

Olemme pyrkineet monipuolisuuteen ja siihen, että proteiinipitoisen ruoan rooli 
korostuu aamupalasta välipalaan ja hiilihydraattipitoinen ruoka alkaa vallata 
lautasta, mitä lähemmäs yöunta mennään.  

Tällä haetaan selkeää parempaa vireystilaa ja myös verensokerinhallintaa. 

Makroravinteiden jaottelu vuorokauden sisällä on tärkeää mm. tehostuneen 
glukoosinhallinnan ja vireystilan osalta.  

Proteiinipitoinen ruoka nostaa aivoissa dopamiini- ja asetykoliinitasoja, kun taas 
hiilaripitoinen ruoka nostaa serotoniinitasoja, joka toimii unihormoni melatoniinin 
esiasteena. Näin päivän viimeisellä aterialla syöty ruoka provosoi ko. hormonin 
tuotantoa vaikuttaen yöuneen positiivisesti. Päinvastainen efekti tulee 
proteiinipitoisesta ruoasta ja sitä halutaan syödä aina, kun halutaan virkistyä 
(lähtökohtaisesti aamiaisesta iltapäivään). 

Treenipäivä vs. lepopäivä 

Treenipäivinä voit syödä hiilihydraatteja enemmän kuin lepopäivänä. Lepopäivinä 
puolestaan korvataan osa hiilihydraateista rasvalla. Päivällisen kohdalla tästä lisää. 

Ateriat 
Aamupala: 

• kolme kananmunaa / oman nyrkin verran lohta 
• munakkaan sekaan kasviksia vähintään oman nyrkin verran 



• tai vaihtoehtoisesti kourallinen kotimaisia marjoja (herukoita, mustikkaa, 
puolukkaa, tyrniä…) 

• kahvi tai vihreä tee 

TAI 

• marjasmoothie, jonka perustana on hera- tai riisiproteiini (1 dl 
proteiinijauhetta) 

• puoli pussia (n. 100 g) pakastemarjoja 
• puolikas avokado tai puoli kämmenellistä manteleita 
• Smoothien pohjana toimii vesi, kauramaito, kookosmaito tai mantelimaito. 

Tuplaa määrät niin saat samalle päivälle myös välipalan. 

Miksi proteiinipitoinen aamupala? 

Proteiinipitoinen aamupala pitää sinut kylläisenä pidemmälle lounaaseen saakka ja 
jaksat keskittyä työhön paremmin. Se edesauttaa säilyttämään normaalin 
ruokarytmin tasaisella verensokeritasolla, joten iltapäivän ja illan napostelut 
vähenevät luonnostaan verrattuna hiilaripitoiseen aamiaiseen. 

Lounas: 

• n.100 g eli oman nyrkin kokoinen kanafilee / kala / 10% naudanjauheliha 
• kasviksia ja salaattia vähintään puolet lautasesta 
• 1-2 rkl neitsytoliiviöljyä/avokadoöljyä 

Miksi avokadoöljyä? 

Avokadoöljy on rasvanlähteenä mainio. Sen voit kuitenkin jättää pois, jos korvaat 
sen tuoman rasvan muulla tavalla. Tällöin aterialle on kuitenkin valittava jokin muu 
rasvanlähde. Lounas ei si is voi ol la esim. kana- tai tonnikalasalaatti ilman erillistä 
rasvanlähdettä, koska tällöin aterialta jää kokonaan pois energiaravintoaine 
(rasva/hiilari). 



Emme halua sinulle aliravitsemustilaa tai kääntää kehosi stressihormonitasoja 
nousuun. Korvaavia rasvanlähteitä voivat olla esim. erilaiset pähkinät (cashew-, 
saksan- tai parapähkinä tai mantelit).  

Vinkki: Jos proteiinilähteenä on tällä aterialla vähärasvainen naudanjauheliha, niin 
kokeile (pakaste)pinaatin laittamista lihan joukkoon. Esimerkiksi kaksi pussia 400 
grammaan jauhelihaan ja kaikki pannulla sekaisin. 

Väl ipala: 

• purkki maitorahkaa ja kourallinen marjoja (mustaherukka, mustikka, 
puolukka, ym.)  

• sekaan pellavansiemenrouhetta 1-2 rkl 
• hedelmä (mielellään kova hedelmä, kuten omena) 

TAI 

Loput aamiaisen marjasmoothiesta. Suosi tätä etenkin, jos maitotuotteet 
aiheuttavat oireita. 

Päiväl l inen: 

• n. 100 g eli oman nyrkin verran naudanjauheliha (10%) / kanafilee / kala 
• kasviksia puolet lautasesta 
• nyrkin verran täysjyväriisiä / täysjyväpastaa / kaksi nyrkillistä perunaa tai 

bataattia 

Huom! Lepopäivinä hiilihydraatti (riisi/pasta/peruna/bataatti) korvataan rasvalla, eli 
1-2 rkl neitsytoliiviöljyä/avokadoöljyä esimerkiksi salaatinkastikkeeksi. 

Voit tehdä myös laatikkoruokia. Siihen sopivat kaikki yllä mainitut ainekset. 
Mahdollisen maidon voi korvata kaura- tai mantelimaidolla tai kaurakermalla. Esim. 
makaronilaatikon munamaidosta saat vatsaystävällisempää korvaamalla sen 
kaurakermalla. Meillä tästä tykkää koko perhe.  

I l tapala: 



• kaurapuuro veteen, normaali lautasellinen 
• kourallinen marjoja 

Tämä on ehkä kaikkein hankalin ajatusmuutos: Aamupuurosta tulikin iltapuuro :) 

Muutama ajatus purtavaksi: 
Tämän ruokavalion noudattaminen edellyttää suurimman osan aterioiden 
valmistamista itse, ja työpaikkaruokailuissa tehtyjä hyviä valintoja.  

On ensiarvoisen tärkeää syödä puhtaasti ja monipuolisesti. Tämä tarkoittaa 
einesten jättämistä minimiin, ja mielellään kokonaan pois.  

Tärkeää on myös syödä monipuolisesti erilaisia kasviksia ja vihanneksia.  

Mitä vihreämpi lajike, sen paremmat ravintoarvot (esim. lehtikaali, parsakaali, 
pinaatti, jne.). Näitä saa kaikkia myös pakasteena. 

Kalorittomien, keinotekoisesti makeutettujen tuotteiden käyttöä on hyvä pyrkiä 
välttämään ja korvaamaan ne luonnollisilla aineilla kuten marjoilla. 

Jos ruoanlaitossa halutaan käyttää kastikkeita, kaurakerma toimii erinomaisesti 
maitopohjaisten tuotteiden korvikkeena. Gluteenittoman suurusteen saat helposti 
Maizenasta. 

Treenien jälkeen ei välttämättä tarvitse palautusjuomaa, vaan pyri syömään kiinteä, 
hiilihydraattipitoinen ateria (kuten päivällinen) mahdollisimman pian treenin jälkeen. 
Sijoita hiilihydraattia sisältävä ateria aina treenin jälkeiselle ajalle, vaikka treenaisit 
ennen lounasta. 

Lepopäivinä ruokavalion peruspohja noudattelee treenipäivien runkoa, mutta osa 
hiilihydraateista korvataan rasvoilla. Konkreettisin muutos näkyy päivällisen 
muokkaamisena, kuten aiempana sanotaan. 



Herkutteluun 
Jos haluat herkutella järkevästi, lakritsitaatelit ovat kokeilemisen arvoisia. Niitä löytyy 
useimmista kaupoista pähkinöiden lähettyviltä.  

Banaani letut: 

Banaaniletuista löytyy monia eri variaatioita, mutta ehkäpä yksinkertaisin ohje on 
tässä: 

• 1 kypsä banaani  
• 2 kananmunaa  
• 1 tl psylliumia tai 1/2 tl leivinjauhetta 
• Mausta halutessasi kanelilla 

Ohje:  

• Sekoita ainekset blenderissä tai sauvasekoittimella ja paista pannulla 
miedolla lämmöllä.  

• Paistoaika on hieman pidempi kuin normaaleissa letuissa, jotta pysyvät 
kasassa.  

• Lisää päälle marjoja. 

Leipävaihtoehtoja 
Herkul l iset kaurarieskat (n. 8 pientä r ieskaa) 

• 4-5 porkkanaa (noin 400g)  
• 3 dl kaurahiutaleita  
• 1 tl psylliumia  
• 1 tl soodaa  
• 1 tl suolaa  
• loraus hunajaa  
• loraus porkkanoiden keitinvettä  

Ohje:  



• Kuori ja pilko porkkanat.  
• Keitä kypsiksi suolalla maustetussa vedessä.  
• Kaada keitinvesi talteen ja jäähdytä.  
• Yhdistä kaikki aineet tehosekoittimessa ja pyöräytä sykäyksinä valmiiksi 

taikinaksi.  
• Lisää tarvittaessa taikinan joukkoon porkkanoiden keitinvettä.  
• Lusikoi taikinakokkareita leivinpaperilla vuoratun uunipellin päälle ja muotoile 

ne pieniksi rieskoiksi kostein sormin.  
• Paista 250 asteessa noin 10-15 minuuttia. 

Leipä puuron jämistä : )  

• ½ litraa puuroa  
• 2-3 kananmunaa  
• 1-2 tl leivinjauhetta  
• suolaa ◊loraus öljyä  
• n. ½-1 litraa kauramaitoa (riippuen puuron löysyydestä)  
• jauhoja (kaurajauho/gluteeniton jauhoseos)  
• kaurahiutaleita näppituntumalla  
• Voit myös lisätä maun mukaan erilaisia siemeniä taikinaan.  

Ohje:  

• Lisää kaikki ainekset puuron joukkoon ja sekoita esim. puuhaarukalla.  
• Aseta leivinpaperille reilun ruokalusikan kokoisia nokareita. 
• Paista 225 asteessa n. 20 minuuttia tai kunnes ovat hieman ruskistuneet. 

	


