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Terveyttä edistävä ruokavalio
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--
ja-ruokasuositukset/ • Ruokakolmio havainnollistaa terveyttä 

edistävä ruokavalion  kokonaisuuden
• Ravitsemuksellisesti 

riittävän ruokavalion voi koostaa 
usealla eri tavalla

• Ruokasuosituksen mukainen 
ruokavalio perustuu monipuoliseen 
ruoka-ainevalintaan ja oman 
energiantarpeen mukaiseen 
syömiseen 

• Ruokasuosituksen mukainen 
ruokavalio on terveellinen, turvallinen 
ja kestävä

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Terveellinen ruoka on kallista.. Vai onko?

• Edullisia raaka-aineita: leipä, kananmunat, 
puurohiutaleet, jauhot, pasta, peruna, maito ja 
sesongin kasvikset/marjat/hedelmät

• Edullisia ruokia: erilaiset uuniruoat, keitot, 
padat ja kastikkeet

• Täydennä näitä edullisilla 
lihoilla/kaloilla/kasviproteiinilla

• Mikä nostaa ruokakauppakuitin hintaa?
– Limukat, energiajuomat, alkoholi
– Keksit, karkit, makeat leivonnaiset
– Pikaruoat, välipalatuotteet
– Leikkeleet, juustot
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Maa- ja kotitalousnaisten edulliset 
esimerkkiruokalistat kahdelle viikolle
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Aineisto kokonaisuudessaan 
löytyy: https://www.maajakotitalousn
aiset.fi/sites/default/files/attachment/
mitameillaonruokana_pdf.pdf

Voit opetella muutaman 
perusreseptin, kuten keiton, pastan 
ja kiusauksen ja vaihdella 
raaka-aineita

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/mitameillaonruokana_pdf.pdf


Yhden ihmisen 
esimerkkiruokalista viikon 
ajalle, sisältää:

- Aamupala
- Yksi lämmin ruoka
- Iltapala/välipala

Ruokalistassa pyritty 
huomioimaan edullisuus, 
ravitsemuksen laatu ja 
ruokahävikin vähentäminen!
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Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Maanantai
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AAMUPALA: Puuroannos (maitoon keitetty), banaani, tuoremehu lasillinen 
(kasvis 220 g)

LÄMMIN RUOKA: Keitetyt perunat, nakkikastike sipulilla, porkkanaraaste, 
maitolasi (kasvis 100 g)  2 hengen annos, myös huomiselle ruoka!

VÄLI- TAI ILTAPALA: Peltileipä, juustosiivuja, kurkkua (kasvis 60 g) 
(loppu leipä pakkaseen)

Yht. kasvis 380 g

+ Yksi omena (kasvis 170 g)

= 550 g kasviksia

Päivän aterioiden hinta: 3,25 € + mausteet 

Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Tiistai
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AAMUPALA: Peltileipää (eiliseltä), juustoa, kurkkua, tuoremehua 
lasillinen (kasvis 160 g)

LÄMMIN RUOKA: Keitetyt perunat, nakkikastike, 
porkkanaraaste, maitolasi (kasvis 100 g) (eiliseltä)

VÄLI- TAI ILTAPALA: Vispipuuro, maito (kasvis 50 g)

Yht. kasvis 310 g

+ Päärynä (kasvis 200 g)

Yht. kasvis 510 g

Päivän aterioiden hinta: 2,20 € + mausteet

Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Keskiviikko
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AAMUPALA: Vispipuuro, maito (kasvis 50 g) (eiliseltä)

LÄMMIN RUOKA: Munakas, jossa keitettyjen perunoiden 
jämät, loppu nakkipaketista, porkkanaraasteen jämä, paprika 
(kasvis 100 g)

VÄLI- TAI ILTAPALA: Leipä (pakasteesta), juusto, kurkku (kasvis 
60 g)

Yht. kasvis 210 g

+  Banaani-persikkasmoothie (kasvis 350 g)

Yht. kasvis 560 g

Päivän aterioiden hinta: 4,45 €

Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Torstai
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AAMUPALA: Puuroannos (maitoon keitetty), banaani (kasvis 120 
g)

LÄMMIN RUOKA: Purkkihernekeitto (kasvis 200 g)

VÄLI- TAI ILTAPALA: Pannukakku, pakastemansikat (kasvis 60 g)

Yht. kasvis 380 g

+  Porkkanatikut (kasvis 120 g)

Yht. kasvis 500 g

Päivän aterioiden hinta: 3,25 €

Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Perjantai
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AAMUPALA: Leipä (pakasteesta), leikkele, paprika, tuoremehu 
lasillinen (kasvis 160 g)

LÄMMIN RUOKA: Uunisei + perunamuusi (2 hengen annos) + 
pakastekasvikset (vihannessekoite) (kasvis 125 g)

VÄLI- TAI ILTAPALA: Pannukakku, pakastemansikat (kasvis 60 g)

Yht. kasvis 345 g

+  Omena (kasvis 170 g)

Yht. kasvis 515 g

Päivän aterioiden hinta: 4,45 €

Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Lauantai
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AAMUPALA: Tuorepuuro, mustikka (tehty eilen illalla valmiiksi) + 
tuoremehu lasillinen (kasvis 160 g)

LÄMMIN RUOKA: Uunisei + perunamuusi + pakastekasvikset (eiliseltä) 
(kasvis 125 g)

VÄLI- TAI ILTAPALA: Perunarieskat muusin jämästä + kinkku + paprika 
(kasvis 60 g) (loput rieskat pakkaseen)

Yht. kasvis 345 g

+  Banaani-mansikka-puolukkasmoothie (kasvis 230 g)

Yht. kasvis 575 g

Päivän aterioiden hinta: 5,30 €

Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Sunnuntai
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AAMUPALA: Munakokkeli + leipä + juusto + kurkku + osa 
salaattisekoituksesta (kasvis 120 g)

LÄMMIN RUOKA: Pakastepizza + valmis salaatti (kasvis 100 g)

VÄLI- TAI ILTAPALA: Marjakiisseli 
(mustikka+mansikkapakastepussin loput) + murot (kasvis 100 g)

Yht. kasvis 320 g

+ Porkkanatikut (kasvis 100 g)

Yht. kasvis 420 g

Päivän aterioiden hinta: 8,50 €

Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Yhteenveto viikosta

- Yhteensä viikon ruoat 
yhdelle hengelle noin 32 €
- Hinnoissa ei huomioitu 
mausteita yms. Kuivatuotteita, 
joita kuluu vähän
- Päivät sisältävät 
annoshinnan, eli jos kerralla 
tekee isomman määrän, 
menee tietysti enemmän 
rahaa kuin päivän annoshinta 
 pakastin
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Kuva: Kaisa 
Myllykangas



Reseptivinkkejä
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Muistathan pitää ruokahävikin minimissä?
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• Suomalainen heittää 
syömäkelpoista ruokaa 
roskiin noin 23 kiloa 
vuodessa. 

• Kotona syntyvä hävikki 
verottaa jokaisen 
suomalaisen lompakkoa 
noin 125 €:lla vuodessa.

• Lähde: Luonnonvarakeskus, 
kuva: saasyoda.fi



Vinkkejä ruokakauppaostoksille
• Katso tuotteiden kilohintoja, vertaa pakkauskokoja. 
• Hyödynnä laputettuja tuotteita kaupassa ja tarjoukset, mutta 

vain, jos ne tulevat oikeasti käyttöön!
• Jos käyt aina samassa kaupassa, kirjoita ostoslista siinä 

järjestyksessä, missä tuotteet ovat kaupassa. Pakasteet 
viimeiseksi. Kännykän muistiinpanosovellus! 

• Pidä jääkaapin ovessa puutelistaa, johon kirjoitat loppuvat 
tarvikkeet ja siirrä ne ostolistaan ennen kaupassakäyntiä. Tai 
pidä ostolistapohja esillä ja kirjoita puuteet heti siihen. 

• Kun tulet kotiin nälkäisenä ja väsyneenä, on kätevää kun kotona 
on helposti valmistettavia/lämmitettäviä ruokia. 
Samalla vaara sortua nopeaan, 
mutta kalliiseen 
pikaruokaan vähenee.

Etunimi Sukunimi18

Kuva: Janita Kylänpää/ Maa- ja 
kotitalousnaiset



Arjen sankarit –hankkeen Hyvinvointia ruoasta 
–ryhmämallin ohjaajan opas ja lisämateriaalit 
löytyvät kotisivuiltamme: www.proagriaoulu.fi
 Arjen sankarit  Ohjaajan opas

19 Etunimi Sukunimi 26.4.2022

www.proagriaoulu.fi/fi/arjen-sankarit-ohjaajan-opas/

http://www.proagriaoulu.fi/


Maistuvia päiviä toivottaa Kaisa Arjen sankareista!
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