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 Ruokavalion kokonaisuus, 

ravitsemussuositukset

 Ruoka- ja ravinto-aineryhmistä oleelliset 

nostot 

 Terveysväittämät, Sydänmerkki

 Lautasmalli

 Kaikissa kohdissa saa kysyä ja osioiden 

jälkeen keskustellaan – olkaa aktiivisia!

 Tavoite: jokaiselle on Virtun päätteeksi 

toivottavasti vähintään yksi oma Pieni Päätös
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Lähde: Professori Pertti Mustajoen blogi: 

https://www.perttimustajoki.fi/ruokakaupan-rujo-pyramidi/ 4
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 Kasviksiin kuuluvat vihannekset, juurekset, 

marjat ja hedelmät

 Kasviksissa on vain vähän 

energiaa ja paljon terveellisiä 

ravintoaineita

 Kasvikset ovat hyvä kuidun lähde
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Puoli kiloa 
kasviksia päivässä, 
 Peruna ei sisälly 

tähän

Joka aterialla

Suosi erivärisiä 
kasviksia 

Syömällä kasvikset 
sellaisenaan saat 
parhaat 
terveyshyödyt
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Kuva: Kotimaiset Kasvikset



Miten lisäisit kasviksia päivääsi?

 Vinkkejä, ideoita, tapoja jne

 Ruokareseptit?

 Eri ateriat, aamiainen, lounas, välipala…

 Eri vuodenajat

Mikä on suosikkikasviksesi?

 Entä hedelmäsi?

Marjastatko?
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 Kasvissosekeitot, kun tekee kerralla reilun 

satsin, voi ”jatkojalostaa” pihveiksi tai 

uunipaistokseksi

 Smoothie: saa upotettua runsaasti marjoja, 

hedelmiä, vihreää. Banaanista makeutta, ei 

tarvita lisättyä sokeria

 Piilota kasviksia perusruokiin: 

jauhelihakasteke, makaranilaatikko yms. 

Perusruokiin voi raastaa porkkanaa yms. 

Juureksia.



 Tunnetko kaikki kaupan 
kasvikset? Tutustu uusiin.

 Valitse kasviksia kauden mukaan- hyödynnä 
pakasteet

 Kuori ja pilko kasviksia valmiiksi jääkaappiin
 Napostele kasviksilla
 Täydennä ateriaa tai korvaa jokin sen osa 

kasviksilla
 Syö joka aterialla jotain kasvista
 Muistisääntö: viittä väriä viisi kourallista / pvä
 Seuraa esim. Rouva Kasvista (Pirjo Toikkanen) ja 

Satokausikalenteria somessa
 Kirja: Kasvisruokaa viisaasti
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Syömällä runsaasti kasviksia 

ja täysjyvä-viljatuotteita saat 

runsaasti kuitua

Kuitu tasoittaa verensokeria 

ja ylläpitää kylläisyyttä

Kuitua tarvitaan hyvien 

suolistomikrobien ravinnoksi 

(vastustuskyky, 

pintaepiteelisolujen ylläpito, 

useiden vitamiinien ja 

laktaasientsyymin tuotto)
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Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry



Suomessa syödään liian 
vähän kuitua

- Suositus 25-35 grammaa 
päivässä

Kuitua saa hyvin 
täysjyväviljasta.

- Suosi esimerkiksi ruisleipää

sekä tummaa riisiä ja 
makaronia

- Sydänmerkki-kriteerit:

- Leipä, vähintään 6 g/100g

- Näkkileipä, väh. 10 g / 100 g
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Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry



 Jokaisessa on 5 g 
kuitua

 Kerää päivittäin 
kuitua monipuolisesti 
eri kuidunlähteistä

 Kuva: Leipätiedotus 
ry
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Miten lisäisit ravintokuitua päivääsi?

 Vinkkejä, ideoita, tapoja jne

 Eri ateriat, aamiainen, lounas, välipala…

 Tutkailetko päällysmerkintöjä kaupassa?

Hyödynnätkö Sydänmerkkiä valinnoissasi?
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 Syö päivittäin 6 dl 
maitoa tai 
maitovalmisteita

 Esim: 2 dl piimää, 2 
dl jogurttia, 1 dl 
jäätelö ja muutama 
juustosiivu.

 Saat:

- hyvälaatuista    
proteiinia

- monipuolisesti 
ravintoaineita, Ca, A- ja 
D-vit, B-vit. 

8.4.2021 16

Kuva: Maito ja Terveys ry



Suosi kalaa, kanaa tai 

proteiinipitoista kasvisruokaa:

- Härkis, nyhtökaura, pavut, 
herneet, linssit, pähkinät, 
siemenet…

Syö lihaa ja lihatuotteita 
maltilla (enintään 500 grammaa 
viikossa)
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 leivällä margariinia 
(vähintään 60 % 
rasvaa)

 öljypohjaista 
salaatinkastiketta

 leivontaan ja 
ruoanvalmistukseen 
öljyä tai 
pullomargariinia

 kaksi-kolme kala-
ateriaa viikossa.
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Kuva: Kotiliesi
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Näkyvä rasva, levite, ruoanvalmistus, 

leivonta, rasvaiset elintarvikkeet (pekoni 

tms)

Näkymätön, ns. piilorasva (esim. 

maitotaloustuotteet, lihavalmisteet, 

leivonnaiset, jäätelö), miten valitset 

pehmeämmin?



 Suolaa olisi hyvä saada 
alle 5 grammaa päivässä

 Suolaa tulee erityisesti 
jalostetuista ruoista ja 
viljatuotteista

 Suosi siis vähäsuolaisia 
elintarvikkeita!

 Hapoilla (sitruunamehu, 
etikat), yrteillä, 
mausteilla makua 
ruokaan.

Valokuva: Kotimaiset Kasvikset ry /

Sanna Peurakoski
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 Boswellia serrata –uute ja pychnogenol eli rannikkomännyn 
kuoriuute: rajallinen tutkimusnäyttö puoltaa käyttöä

 Kurkumiini: ei tieteellistä näyttöä hyödyistä

 Glukosamiini: tutkimustulokset ristiriitaisia > saattaa 
parantaa toimintakykyä

 Kondroitiinisulfaatti: ristiriitaisia tuloksia, tehoa ei ole 
osoitettu

 Inkivääri: saattaa vähentää nivelkipuja; huom. Veren 
hyytymistekijät/Marevan

 D-vitamiini: merkitys nivelsair. epäselvä > 
ravitsemussuositukset aikuiset 10 mikrog, yli 75-vuotiaat 
20 mikrog ympäri vuoden / riippuen ruokavaliosta

 C-vitamiini: ristiriitaisia tuloksia > ravitsemussuositukset 
75 mg/vrk

 Kollageeni, ruusunmarja: ei suositella nivelrikon hoitoon

 Ravintolisien käytöstä tulee aina keskustella lääkärin tai 
ravitsemusterapeutin kanssa.
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Sydänmerkki kertoo, mikä on 

ns. parempi valinta tuoteryhmän sisällä:

- Sokerin ja suolan määrä on maltillinen

- Rasvan laatu on hyvää eli pehmeää

- Kuitua on reilusti
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© Valtion ravitsemusneuvottelukunta



Miten noudattaa lautasmallia:

- Keittoaterialla

- Eväslounaalla

Mitä keinoja on ennakoida 

viikon ruokailuja (lämpimät ateriat, välipalat,        

kauppareissut…)

Miten arvioida annoskoko; proteiini, 

kasvikset, rasvat, kuitu?
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 Mikä on Sinun pieni 
päätöksesi – mitä hyvää 
voisit lisätä omiin 
ruokailutottumuksiisi?

 Saitko jonkun idean 
omaan ruokavalioon tai 
ateriarytmiin, hyvinvointia 
edistämään?

 Minkä tottumuksen 
haluaisit itsellesi 
”opettaa”?
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 Syö reilusti kasviksia 
ja täysjyväviljoja

 Suosi 
proteiininlähteenä 
kalaa, kanaa, 
kasvisproteiinia

 Pehmennä 

 Muista ateriarytmi ja 
annoskoko 

 Kata kauniisti, nauti 
ruuasta.
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