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Hyvä syöminen,
parempi happi

Suomalaisten kokemat yleisimmät esteet parempaan
syömiseen ovat itsekurin puute ja haluttomuus
luopua lempiruuista. Eikä ihme, kun miettii millaisia
lakkoja, kuureja ja erilaisia dieettisääntöjä usein
koetetaan noudattaa. Niillä ei ole kuitenkaan mitään
tekemistä hyvän syömisen kanssa. Hyvä syöminen
ei tarkoita lempiruuista luopumista eikä sitä, että
syöminen tekemällä tehdään hankalaksi ja jatkuvaksi
painiksi itsekurin kanssa.
Hyvä syöminen on maukasta, arkeen sopivaa,
joustavaa ja kohtuullisen vaivatonta – näiden
kanssa ei tehdä kompromisseja – samalla syömistä
parantaen. Se on mahdollista ja helpompaa kuin
luullaan.

Ajatus ratkaisee syömisen. Jos ei syöminen kiinnosta,
niin vahingossa harva syö hyvin. Jos siinä ollaan liian
tosissaan, kukaan ei kestä sinua ja todennäköisesti
tekeminenkin kärsii – tai syömisen monipuolisuus ja
joustavuus ainakin. Eli pitää löytää syömisajatuksen
keskikaista: jotain, jossa yrität syödä paremmin,
mutta et ala tekemään mitään mikä ei tunnu sopivan
tai ei kiinnosta.
Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, onko syöminen
kivaa vai ei. Kyse on myös syömisen hallinnasta.
Nälänsäätelymme menee sekaisin ja johtaa liikasyömiseen, jos alamme miettiä liikaa. Syömisen
hallinta noudattaakin käänteisen U:n muotoista
käyrää, jossa parhaat tulokset saadaan, kun syömistä parannellaan isoissa linjoissa ja mieltymysten
puitteissa – mutta ei olla liian totisia ja tarkkoja, jolloin
nälänsäätelymme alkaa häiriintyä. Ei ole järkevää
tehdä enemmän hommia huonommin tuloksin.
Syömisen laatu (nouseva)

Ilman hyvää syömistä on todennäköisesti heikossa
hapessa. Se ei ole mukava olotila ja aika moni
haluaakin voida paremmin, mutta syömisestä apua
haetaan turhan harvoin, kun se on niin ”vaikeaa
ja tylsää”. Mutta kun ei ole. Hyvä syöminen ei ole
lainkaan niin hankalaa kuin luullaan ja siinä on
jokaisen sauma hyvään happeen.

Sopiva meininki
syömisessä

Syömisen parantamisen tarkkuus ja totisuus

Tärkeimmät
teemat
kuosiin

Helpon hyvän syömisen salaisuus on joustava ote ja keskittyminen olennaiseen. Oli tavoitteesi mikä vain, niin muutamat syömisen
teemat ovat sen kannalta ratkaisevan tärkeitä ja iso nippu muita asioita sen kannalta sitten vähemmän tärkeitä tai merkityksettömiä.
Keskity aluksi oman tavoitteesi kannalta olennaiseen ja jatka pienempien teemojen kanssa
myöhemmin, jos intoa yhä riittää. Tavoitteesi
saavutat yleensä jo isommilla linjauksilla.

Tärkeimmät teemat tavoitteesi kannalta voi jakaa seuraavasti:
Kunto/
kuntoilu

Painonhallinta

Jaksaminen/
vireys

Terveys

Tasainen syöminen

Tasainen syöminen

Tasainen syöminen

Proteiinia
joka aterialla

Hedelmien, marjojen ja
vihannesten määrä

Riittävä juominen

Hedelmien, marjojen
ja vihannesten määrä

Riittävä juominen ja
juomien laatu

Juomisen laatu

Hedelmien, marjojen ja
vihannesten määrä
Proteiinia joka aterialla
ja rasvaa sopivasti

Öljyjä, kasvipohjaisia
rasvoja ja kalaa
Järkevät
hiilihydraattivalinnat

Tasainen syöminen
Lounas
aam

iain

en

Miten tasaistaa syömistä

Kaikki tietävät, että tasainen syöminen on
tärkeää. Turhan harva kuitenkin huomaa milloin se on pielessä. Tasaisen syömisen tehtävä on pitää huoli, ettei verensokeri valu alakanttiin aiheuttaen väsymistä, pinnan kiristymistä, syömiskohtauksia ja turhia mielitekoja.

Tasaisen syömisen pääsääntö on, että iltapäivän koittaessa puolet päivän ruuasta pitäisi olla syötynä. Tai
ylipäätään, että alkupäivästä syödään kunnolla. Kokeile erilaisia aamiaisia, reilumpia aamiaisia, reilumpia lounaita, lounaita aiemmin, välipalaa iltapäivällä.
Jossakin kohtaa päivää nälkäsi pääsee liian kovaksi
ja kannattaa opetella miten syömistä pitäisi muuttaa,
että jatkossa näin kävisi harvemmin.
Illallakin saa syödä ihan kunnolla. Päivän aikana kunnon syömisen tarkoitus on varmistaa, että illalla syödään normaaliin nälkään, eikä liiallisiin mielitekoihin ja
hirmunälkään.

välipala

päivällinen

iltapala

Tasaista syömistä voit arvioida parhaiten seuraavilla kysymyksillä:
Kuinka usein nälkäsi pääsee
häiritsevän kovaksi
(kiire syömään tms.)?
Vastaukset:

Kuinka usein sinulla kasaantuu
iltaan napostelua, jossa et
kuitenkaan tunne nälkää?

Harvemmin kuin 5 päivää kuukaudessa = ei ongelmaa
5–10 päivää kuukaudessa = ei iso ongelma, mutta riippuen tavoitteestasi kannattaa parantaa
10–20 päivää kuukaudessa = epätasainen syöminen aiheuttaa tuntuvia vaikeuksia syömiseesi
Yli 20 päivää kuukaudessa = riippumatta tavoitteestasi tämä on syömisen parantamisen tärkein kohtasi

Maito

Kasviksia
puolet
lautasesta

Rehut
Hedelmillä, marjoilla ja vihanneksilla on kaksi keskeistä ominaisuutta, joita ei mitenkään voida korvata – ne
keventävät ruokavaliota ja tuottavat antioksidanttipommin, johon pillereillä ei päästä.
Puoli kiloa kasviksia päivässä on hyvä tavoite ja yli
saa mennä. Kuulostaako ämpärilliseltä? No ei se onneksi ole. Hyvä nyrkkisääntö kasviksiin on seuraava:

Syö 1–2 hedelmää päivässä
– ihan sama mitä hedelmiä
Syö päivässä kaksi ateriaa,
joista ainakin
kolmasosa on kasviksia
Jos et syö 1–2 hedelmää päivässä, niin mieti miten
se voisi onnistua? Aamiaiselle marjoja mukaan
smoothieen tai viiliin? Banaani välipalaksi.
Lounas ja päivällinen ovat vihannesten kuljetusalustoja – jos et syö kahta ateriaa päivässä, niin mieti mikä on esteenä? Aika, jaksaminen, osaaminen, et koe
tarvetta? Aika usein päivälliselle on tarvetta, mutta
jos se silti jää välistä, on opettelun paikka, miten hyviä aterioita tehdään nopeasti ja nälkäisenäkin.

Kasvisten maistuvuus koetaan usein ongelmana. Jos
tykkäät kasviksista sellaisenaan, olet onnekas, sillä
useimmille hyvän syömisen salaisuus on opetella, mitä kasvisten joukkoon laitetaan, että niihin saadaan
makua. Kaikki on sallittua ja sinun on aika alkaa
ideoida, miten kasvikset uppoavat parhaiten.

Juomat
Vesi, maito, piimä, kahvi ja tee ovat vapaata riistaa.
Suositeltavia juomia siis. Lasilliset täysmehua silloin
tällöin mahtuvat ilman muuta arkeen. Juomissa on
tarkastamista lähinnä, jos tiedät litkiväsi paljon (yli
puoli litraa päivässä) mehuja, energiajuomia tai virvoitusjuomia.
Vesi janojuomana, maito tai piimä ruoka- ja välipalajuomana ja kahvia tai teetä fiiliksen mukaan. Maito ja
piimä ovat ainoat juomat, joilla on ravitsemuksellisesti hyötyarvoa niiden ollessa hyviä proteiinin ja monien
suojaravintoaineiden lähteitä. Samalla ne ovat energiapitoisuudestaan huolimatta painoneutraaleja tai
mahdollisesti jopa hyödyllisiä – eli ne tuottavat suhteessa energiaansa mainion kylläisyydentunteen.
Riittävä juominen sinällään on tärkeää vireystilan
kannalta. Miehille 1,5 litraa päivässä on hyvä lähtökohta ja siitä ylöspäin liikkumisen ja olosuhteiden mukaan. Liikkuvilla tärkeä signaali liian vähäisestä juomisesta on, jos liikunnan ensimmäisen puolen tunnin
aikana tulee usein jano.

Nauti proteiinia
myös aamiaisella

Proteiinia joka
aterialla
Hieman vähemmän tiedetty hyvän syömisen kriteeri on sisällyttää useimmille päivän ruokahetkille selkeä proteiinipitoinen ruoka-aines eli maitotuotteita,
kananmunia, lihaa, kalaa tai paputuotteita. Proteiini
tarjoaa ateriaan kylläisyyttä, lihaksille rakennusaineita ja keholle suotuisia hormonaalisia vaikutuksia.
Pääaterioilla asia usein toimii, aamiaisilla ja välipaloilla vaihtelevammin. Aamiaisella pelkällä kaurapuurolla
ei pitkälle pötkitä ja suomalaisten yleisin välipalaratkaisu – voileipä täytteillä – ei vielä ihan täytä riittävän
proteiinipitoisuuden tavoitetta, sillä mukana pitäisi
olla aina reilun kokoinen proteiinipitoinen ainesosa.
Puuro maitoon tehtynä tai puuron kylkeen kananmuna tai jogurtti on hyvä alku ja voileiville kannattaa etsiä muitakin vaihtoehtoja nopeiksi välipaloiksi.

Öljyä koneeseen ja
hiilareilla kaasua
Keho tarvitsee rasvaa ja jonkinlaisella laadukkaalla
tasapainollakin. Helpoin tapa hoitaa laatua kuntoon
on käyttää kasviöljyjä, öljypohjaisia tuotteita (salaatinkastike, majoneesi tms.) ja kalaa reilusti, höystettynä kourallisilla pähkinöitä silloin tällöin. Nämä hoitavat laadun kuntoon ilman, että rasvaa tarvitsisi muilta osin paljoa miettiä. Vähärasvaisempia vaihtoehtoja
maito- ja lihavalmisteissa on hyvä valita, jos sieltä
löytyy omaan makuun sopivia.
Hyvinvointia edistävää ruokavaliota voidaan toteuttaa monenlaisella hiilihydraattien määrällä. Viljatuotteita, perunaa ja muita hiilihydraattipitoisia aineksia
kannattaakin syödä omien mieltymysten ja jaksamisen mukaan – jos niistä pidät, niin syö, jos et, niin ei
tarvitse syödä. Jos hiilihydraattipitoisten ruokien vähentäminen parantaa oloa, jatka niin – ja jos se taas
heikentää jaksamista, niin ei varmaan kannata vähentää. Kuuntele siis itseäsi, äläkä muita.
Syöt sitten enemmän tai vähemmän niin tärkeää on
laatu: viljatuotteet enimmäkseen täysjyväisinä ja
sokeripitoisten ainesten käytössä jokin tolkku. Vähäsokeristen tuotteiden valinta on ihan järkevää, jos
maku ei kärsi.
Teksti: Patrik Borg
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www.maitojaterveys.fi

www.kunto.fi

www.miessakit.fi

Aineisto on maa- ja metsätalousministeriön osittain rahoittama

