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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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Mistä päivän kuitu kertyy?

• Esimerkiksi 
– 1/3 päivän kuidun tarpeesta 

6:sta kourallisesta kasviksia, 

hedelmiä ja marjoja. 

– 1/3 päivän kuidun tarpeesta 

4:stä siivusta kuitupitoista 

täysjyväleipää.

– 1/3 päivän kuidun tarpeesta 

annoksesta lesepuurosta, 

johon on ripoteltu pähkinöitä 

ja siemeniä. 

• Muista riittävä nesteen saanti, 

juo vettä silloin kun janottaa



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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Nyt sesongin kasviksia 

ovat...
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• Juurekset, kuten porkkana, lanttu, punajuuri, peruna

• Sitrushedelmät, esim. appelsiini, 

veriappelsiini, satsumat

• Kaalit, kuten valkokaalit, punakaali

• Parsa

• Sipulit

• PS. Muista myös aina edulliset pakastekasvikset, 

kuten pinaatti, keittojuurekset, suikaleet ja edulliset 

tuorehedelmät, kuten banaani ja omena

• Kun vaihtelet valmistustapaa, et kyllästy. Kokeile 

paistaa, keittää, marinoida, salaatteja...



Maa- ja kotitalousnaisten edulliset 

esimerkkiruokalistat kahdelle viikolle
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Aineisto on tulossa pian 

sähköisessä muodossa maa- ja 

kotitalousnaisten kotisivuille 

www.maajakotitalousnaiset.fi

Kannattaa opetella muutama 

perusresepti, kuten keitto, pasta ja 

kiusaus ja vaihdella 

raaka-aineita

http://www.maajakotitalousnaiset.fi


Reseptivinkkejä
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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 (useita eri vaihtoehtoja) 

• 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.
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Pakkausmerkinnöistä helpotusta ruoan valintaan

• Kuidun määrä

• Rasvapitoisuus

• Rasvan laatu 

• Kova/pehmeä rasva

• Lisätyn sokerin määrä

• Suolan määrä 

• Kolesterolin määrä



Yhdessä syöminen

• Syö yhdessä muiden kanssa aina kun se on 

mahdollista.

• Yhteinen ruokahetki on mukava tapa vaihtaa päivän 

kuulumiset.

• Vaikka ruokailu onkin usein sosiaalinen tapahtuma, 

yksinkin voi ja kannattaa syödä. Vain maistuva ruoka 

tulee syödyksi, joten myös terveellisen ruoan pitää 

olla hyvää ja nautittavaa.

• Voit ottaa vaikka etätreffit kaverin tai sukulaisen 

kanssa ja sovitte, että molemmat 

syötte samalla kun otatte

WhattsApp-puhelun 
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