
 
 

Hyvinvointia edistävä ruokavalio 
 
Terveellinen ruokavalio on aina yksilöllinen - ei ole olemassa yhtä valmista ruokavaliota, joka 
sopisi kaikille. Opettele kuuntelemaan ja tulkitsemaan kehosi viestejä, muista, että se, mikä 
sopii toiselle, voi olla haitaksi toiselle. 
 
Tee muutokset aina maltilla, aloita muutoksista, jotka on helppo toteuttaa ja viedä 
käytäntöön. Muutoksista, joista saat paremman olon jopa välittömästi ja joista nautit! 
 
Terveellisen ruokavalion perusasioita: 
- syö puhdasta ravintoa 
- pureskele ruokasi hyvin, keskity syömiseen 
- tarkista saatko riittävästi kuitua - tee muutokset kuitenkin maltilla, jotta kehosi ehtii 
tottua niihin, pehmeä kuitulisä tekee hyvää, esim. psyllium veteen liotettuna 
- luomua mahdollisuuksien mukaan - mitä aineksia käytät paljon? 
- vettä riittävästi 
- sokeriaineenvaihdunnan tasapainotus - ateriarytmi kuntoon 
- fruktoosi pois 
- keinomakeutusaineet pois 
- säilöntäaineet, väriaineet, muut lisäaineet - opettele lukemaan pakkausselosteita, 
tiedä mitä syöt 
- probiootit ja prebiootit 
- ruoka-aineyliherkkyydet/ allergiat huomioitava, jos oireita tulee - kuuntele kehoasi 
- käytä päivittäin hyviä rasvoja (tummasta lasipullosta/ vaihdellen luomu kylmäpur. 
oliivi-, avocado-, macadamiaöljyjä) rypsiöljyn laadun kanssa saa olla tarkkana 
- kevyttä liikuntaa, päivittäistä aktiivisuutta, joka tilanteessa liikunnan lisäys ei 
kuitenkaan ole hyväksi. Kehoa ei tarvitse rääkätä, vaan etsi lajit, joista nautit - 
tallustelua metsässä, uintia/ vesijuoksua, arkiaktiivisuutta, pieniä pätkiä pitkin päivää. 
 
Myös suolisto tarvitsee kunnolla toimiakseen liikettä. Välillä venyttely/ kevyt jooga tai 
pilates, pienetkin pätkät 15-20 min ovat hyviä, joita voi tehdä kotona jossain 
sopivassa välissä. Kevyet liikkeet/ venytykset voi yhdistää mindfulnessharjoitukseen, 
niin hoituu siinä samalla 
 
Sokeriaineenvaihdunta 
- ruoka tärkein tekijä, jolla vaikutetaan insuliinin tuotantoon (insuliini on myös kaikista 
vanhentavin hormoni) 
- raffinoidut, teollisesti prosessoidut tuotteet, liika sokeri, huonot rasvat- - pois 
- useita pieniä aterioita pitkin päivää - älä jätä yhtään ateriaa väliin 
- vaikka kourallinen pähkinöitä ja hedelmä, mutta ainakin jotain pientä parin 
kolmen tunnin välein 
- paljon vihanneksia (alkuun sulamista voi helpottaa kypsentämällä/ muussaamalla/ 



sosekeitot yms) 6 kourallista päivässä eri värejä 
- hyvälaatuista proteiinia (kana, kala, kalkkuna, linssit, pavut, nyhtökaura.. mikä sulaa 
hyvin?) 
- paljon marjoja (mahdollisimman monipuolisesti, 1-2 annosta päivässä) 
- jokaisella aterialla hyvälaatuista rasvaa (kylmäpuristetut öljyt, mantelit, pähkinät, siemenet, 
avocado) 
- täysjyväviljoja kohtuudella ( kuinka sulavat, sen mukaan - kokeile myös kvinoa, tattari..) 
- riittävästi vettä 
 
Eli käytännössä? 
- tarkista, että jokaiselta aterialta löytyy 
 - proteiinia (kanaa, kalkkunaa, kalaa, siemeniä, pähkinöitä, manteleita) 
 - paljon värejä (kasvikset, marjat, hedelmät) 
 - hyvää rasvaa 
- jätä valkoinen ruoka pois (sokerit, pullat, makaronit, vaaleat leivät) 
 

 


