TÄSSÄ OLI
PALJON HYVÄÄ
PUREKSITTAVAA

MAIDOSTA

Oman suusi hammashoitaja olet sinä!

Testaa, huolehditko hyvin hampaistasi?

Harjaa hampaasi fluorihammastahnalla kahdesti päivässä. Näin ylimääräiset bakteerit eivät jää kaihertamaan hampaitasi ja saat fluorihammastahnan antaman suojan. Fluorisuoja kestää kerrallaan 10–12
tuntia.

Ympyröi oikea vaihtoehto ja laske pisteet yhteen.

HARJAA TAI
HAMPAASI MENEVÄT

SÄRKI
Unohda tupakka
Suu pysyy terveempänä ja raikkaampana ilman tupakkaa. Tupakka ja
nuuska värjäävät hammaskiillettä ja voivat vaurioittaa suun limakalvoja.

TUPAKKA

PISTÄÄ
Tiedonjanoon:
Maito ja Terveys ry
www.maitojaterveys.fi

HAMPAAT
LIKAISIKSI

Harjaatko hampaasi aamuin illoin fluorihammastahnalla?
Syötkö säännöllisesti 4–6 ateriaa päivässä?
Onko maitoa/jogurttia aamupalallasi?
Syötkö makeisia, juotko paljon limsoja?
Syötkö lounaan?
Onko maito/piimä ruokajuomasi?
Juotko mehuja, limsaa tai energiajuomia?
Juotko janoosi vettä?
Syötkö makeisia, keksejä tai muita
makeita suupaloja päivittäin?
Naposteletko aterioiden välillä?
Syötkö makeat aterian yhteydessä?
Käytätkö ksylitolia sisältäviä
purukumeja tai pastilleja?
Syötkö juustoa aterian lopuksi?
Annatko purutöitä hampaillesi?
Juotko säännöllisesti urheilujuomaa?
Tupakoitko?
*en koskaan + 3 pistettä
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Pisteet yhteensä:
Yli 50 Onnittelut! Hampaasi ovat hyvässä hoidossa.
40–50 Oikea suunta!
Alle 40 Lisää harjoitusta! Mieti mitä voisit
tehdä toisin ja paremmin.

HOIDETUT
HAMPAAT
JA POLLEA ON

HYMYSI

KUNHAN TÄSSÄ

KURKIN PALJONKO

SAIT PISTEITÄ

Maito ja
hampaat

Pureskeltua tietoa
hampaiden hyväksi
Monipuolinen ruoka sisältää runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja,
täysjyväviljaa, maitoa ja maitovalmisteita, kalaa ja lihaa sekä sopivasti
rasvaa. Monipuolisesta ruoasta saat kaikki tarvitsemasi ravintoaineet.

Rytmitä ruokailut

Syö aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Kun syöt säännöllisesti, ei tule napsittua sokerisia välipaloja ja hampaat tykkäävät.

SÄÄNNÖLLISESSÄ

SYÖMISESSÄ
ON TODELLA TODELLA PALJON ITUA

Jokainen erillinen syöminen tai juominen aiheuttaa hampaille noin
puolen tunnin happohyökkäyksen. Jätä makeat herkkuhetkiin ja syö
ne aterian yhteydessä. Nauti ksylitolia tai juustopala heti aterian ja
välipalan jälkeen.

Janoon vettä, maitoa aterioilla

Muista aterioilla lautasmalli. Maito ja piimä ovat hyviä ruokajuomia.
Nauti ne mieluiten rasvattomina. Maito neutraloi suun happamuutta
ja siinä on hampaiden tarvitsemaa kalsiumia ja fosforia. Vesi on paras
janojuoma.

Maito ja juusto – hampaille kova juttu

Maidon kalsiumia ja D-vitamiinia tarvitaan luuston ja hampaiden
kehitykseen sekä hampaiden kiilteen kovettumiseen.
Maidon, maitovalmisteiden ja juuston ravintoaineet – erityisesti
kalsium, fosfori, D-vitamiini ja proteiini – suojaavat ja korjaavat
hampaita sokerin aiheuttamalta happohyökkäykseltä. Pala juustoa
makean syömisen jälkeen riittää pysäyttämään happohyökkäyksen
kuten ksylitolikin.

Välttele happamia ja sokeria
Happamat ruoat ja juomat – kuten mehut, virvoitus-, energia- ja
urheilujuomat – pehmentävät kiillettä. Lisäksi ne sisältävät sokeria,
joka on reikiä aiheuttavien kariesbakteerien herkkua.

SANO

MAITOA

HUI HAI

KANNATTAA

SOKERILLE

MYÖS HAUKATA

Pureskele ruokasi

Ota tästä lautasmallia: noin ½ lautasesta on salaattia ja kasviksia, noin
¼ lihaa, kalaa tai kasvisruokaa ja ¼ perunaa tai täysjyväviljaa. Maitoa,
marjoja, hedelmiä ja täysjyväleipää unohtamatta. © Valtion ravitsemusneuvottelukunta.

Pureskelu on hyväksi hampaille. Pureskelua vaativia ruoka-aineita
ovat esimerkiksi täysviljavalmisteet, kasvikset ja hedelmät.
Maito muuntuu moneksi. Juo se
kaakaona tai smoothiena. Lusikoi
se jogurttina, viilinä, rahkana tai
puuron ja myslin kera.

Vaihda välillä ruokajuomaksi piimä tai nappaa välipaloilla jogurttia,
viiliä, rahkaa, smoothieta, raejuustoa tai juustovoileipää...
Valitse arkeen vähärasvaiset ja -sokeriset vaihtoehdot.

