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Tervetuloa valmennukseen! 
Tämän ravintosuunnitelman tehtävänä on auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. 

Valmennuksen avulla tulet edistämään terveyttäsi kokonaisvaltaisesti, 

voit pudottaa painoasi, kiinteytyä ja kehittää kuntoasi. 

Valmennuksessa kyse ei ole pelkästä dieetistä vaan ravintosuunnitelmamme 

ohjeiden avulla opit syömään terveellisesti ja monipuolisesti. Samalla voit 

saada terveellisemmän elämäntyylin koko loppuelämäksesi!

Valmennuksen ruokavalio perustuu terveelliseen, laadukkaaseen ja 

puhtaaseen ravintoon!

Ravintosuunnitelmasi sisältää ohjeet ravintosuunnitelmasi noudattamista 

varten sekä vinkit terveellisen ravitsemuksen toteuttamiseen.

Tervetuloa matkalle kohti pysyvää muutosta!
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Aloitus ja mitat 3 / Ravintosuunnitelma 4 / Lautasmalli 6 / Ostoslista 7 / Ohje ravintosuunnitelman noudattamiseen 8 /  
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Aloitus
rintakehä

vyötärö

lantio

reisi

olkavarsi

pohje

KEHITTYMISEN SEURANTA KANNATTAA 
• Punnitse itsesi säännöllisesti

TIPS

Ota mitat 
paksuimmasta

 kohdasta pl. vyötärö 
n. navan kohdalta.

Ennen kuin lähdet noudattamaan ravin-

tosuunnitelmaasi, tee alkuvalmistelut!

MITTAA ALKUPAINO: 

Ota aamupaino itsestäsi wc käynnin 

jälkeen. Jatkossa ota aamupaino itses-

täsi aina 7 vuorokauden välein. Pidä 

kirjaa painostasi. Hyvä punnituspäivä 

on useissa tapauksissa perjantai. 

ALOITUSMITAT JA KUVAT: 

Mittaa rintakehän, olkavarren, vyötä-

rön, lantion, reiden ympärys sekä poh-

keen ympärysmitta. Ota kuvat itsestäsi 

edestä, sivulta sekä takaa.

ASETA TAVOITTEESI: 

Mieti mitä haluat saavuttaa valmen-

nuksen avulla? Kirjoita sitten ylös 

tavoitteesi ja pidä se mielessäsi! Kun 

tavoitteenasi on edistää terveyttäsi 

aseta itsellesi välitavoitteita. Esimerkik-

si mieti, että käyt säännöllisesti viikoit-

tain lenkillä, vähintään kaksi kertaa 30 

minuutin ajan kerrallaan. Toisena ta-

voitteenasi voi olla, että syöt säännölli-

sesti 3-4h välein.

• Ota uudet mitat ja kuvat alussa ja lopussa
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Ravintosuunnitelma

Ravintosuunnitelmasi koostuu terveyttä edistävästä monipuolisesta ja laadukkaasta ravinnosta. 

Ravintosuunnitelmasi perustana on laadukkaat proteiinien, hiilihydraattien ja rasvojen lähteet. 

Ravintosuunnitelmasi sisältää yhteensä 5 ateriaa. Tavoitteena on syödä tasaisin väliajoin  

noin 3-4 tunnin välein. Pyri vaihtelemaan hieman ruoka-aineita päivittäin. Näin tekemällä  

syöt monipuolisemmin ja samalla et pääse kyllästymään ravintosuunnitelmaasi. 

Ravintosuunnitelmaasi on laadittu jokaiselle aterialle omat ruoka-ainevalikot, joista 

voit valita mieluisat ruoka-aineet. Näin pääset vaikuttamaan syömäsi ravinnon laatuun. 

Voit valita aina yhden ruoka-aineen proteiini-, hiilihydraatti-, rasva-, lisuke- ja juomakohdista.

Esimerkki: 150 g raejuustoa (proteiiinit), 1,5 dl kaurahiutale (hiilihydraatit), 1 rkl mantelit (rasva) ja 100 g marjoja lisukkeeksi sekä juomaksi 2,5 dl mehukeittoa.

• Suosi kastikkeina ruokaöljyjä  
sekä omena- ja valkoviinietikkaa

• Voit sekoittaa myös kevyt kermaviilistä 
(rasva alle 5 %) kotitekoista kastiketta 

• Käytä kastikkeita joissa rasvaa  
on alle 10 g/100 g kohden

• Käytä tuotteita joissa suolan  
määrä on alle 3 g/100 g kohden

• Vaihda kahvikerma maitoon

TIPSPROTEIINIT HIILIHYDRAATIT  RASVA LISUKE JUOMAT

Aamupala 150 g raejuusto (0,2-2 %),  
1 prk maitorahka tai maus-
tettu rahka, 1 kpl kananmuna 
+ 2 valkuaista, 60 g kinkku- 
tai kalkkunaleike +  
1 kpl kananmuna kokomuna, 
30 g heraproteiini,  
15 g heraproteiini +  
2 dl rasvaton maito,  
1/2 prk tonnikala vedessä 

1,5 dl kaurahiutale,  
1,5 dl mysli, 
2 dl täysjyvämuroja,  
2 kpl täysjyväruisleipä,  
1 kpl sämpylä (täysjyvä),  
3 dl jogurtti, 
3 kpl näkkileipä (täysjyvä)

1 rkl rypsi- tai oliiviöljy,  
1 rkl manteli,  
1 rkl pähkinä,  
25 g avokado,  
1 rkl siemeniä, 
1 tl rasva 60-70 %

100 g kasviksia tai 
hedelmää tai marjoja 
oman valinnan mu-
kaan. (kts. kasvislista)

2,5 dl mehukeittoa 
tai muuta vähäka-
lorista juomista,  
1 lasi vettä,  
1 lasi kahvia tai 
teetä + loraus mai-
toa maun mukaan
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Ravitsemuksen lisäksi on tärkeää myös 

huolehtia riittävästi nesteiden saami-

sesta. Ruokajuomana toimii parhaiten 

vesi. Pyri siksi juomaan päivittäin riit-

tävästi vettä. Tavoitteenasi on juoda 

jokaisen aterian yhteydessä 1 lasillinen 

(250 ml) vettä, sekä aterioiden välillä 1 

lasillinen. Tavoitteena päivässä on juo-

da noin 2,5-3 litraa vettä. Harjoittelupäi-

vinä juo lisäksi harjoittelun yhteydessä 

sekä harjoittelun jälkeen nestettä. 

Osan nesteistä voit korvata myös ka-

lorittomilla juomilla joihin ei ole lisätty 

sokeria. Pyri kuitenkin pääsääntöisesti 

juomaan vettä.

Mausta ruokaasi makusi mukaan. Pyri 

kuitenkin välttämään rasvaisia majo-

neesipohjaisia ateriakastikkeita sekä 

mausteita, jotka ovat runsassuolaisia. 

Valmennuksen aikana voit juoda kahvia 

ja teetä vapaasti. Käytä kahvin kanssa 

maitoa maksimissaan noin 1 dl vuoro-

kaudessa. 

VALMENNUKSEN AIKANA TULISI  
VÄLTTÄÄ SEURAAVIA RUOKA-AINEITA: 
•  Valkoinen sokeri kaikissa muodoissa
•  Einekset, puolivalmisteet, jalosteet 

sekä prosessoitu ruoka
•  Vehnäjauhot, viljat
•  Rasvaiset majoneesipohjaiset  

ateriakastikkeet 
• Suolaiset mausteet 
•  Alkoholi

TIPS
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Lautasmalli
Voit koostaa ateriasi lautasmallin 

mukaan kun syöt ulkona 

ravintolassa tai sinulla ei 

ole eväitä mukana. 

Lautasesta ¼ 
hiilihydraattien lähdettä

Lautasesta ¼ 
proteiinien lähdettä

• Huom: Vähärasvaisissa  
liha- ja siipikarjatuotteissa rasva-
määrä on alle tai tasan 10 %. 

• Hiilihydraatit aina  
täysjyvätuotteina, eli tummaa  
pastaa, täysjyväriisiä jne. 

TIPS

Kasviksia & 

vihanneksia ½
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Ostoslista

Suosi ravintosuunnittelussa  

seuraavia ruoka-aineita: 

Proteiinien lähteet: kana, kalkkuna, 

vähärasvainen liha, porsas, lohi, vähä-

rasvaiset kalat, raejuusto, maitorahka, 

kananmunat sekä heraproteiini. 

Hiilihydraatin lähteet: Peruna, bataatti, 

riisi, pasta, leipä, kaura, kvinoa, hirssi, 

tattari sekä juurekset.

Rasvan lähteet: Avokado, suolattomat 

pähkinät, mantelit, rypsiöljy, oliiviöljy, 

siemenet, rasvalevitteet 60-70 %. 

Kasvikset, juurekset ja vihannekset: 

Kaikkia värejä tasapuolisesti. Parsaa, 

tomaattia, kurkkua, porkkanaa, jäävuo-

ri-lehtisalaattia, rucolaa, baby-pinaattia, 

sipulia, paprikaa, punajuurta, kaaleja 

sekä kesäkurpitsaa.

RAVINNOSTA HYVINVOINTIA!
•  Syö säännöllisesti  

3 - 4 tunnin välein! 
•  Syö jokaisella aterialla proteiinia!
•  Syö riittävästi kasviksia 
•  Syö monipuolisesti ja  

ruoka-aineita vaihdellen! 
•  Juo riittävästi vettä! 
•  Seuraa painosi ja kehon- 

koostumusta säännöllisesti!

TIPS

” Tutustu kaupassa ostamiesi tuottei-

den tuoteselosteeseen. Tarkista tuotteen 

 rasvamäärä, suolan määrä ja onko tuot-

teessa minkä verran lisättyä sokeria.
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Ravintosuunnitelman tavoitteena 

on auttaa sinua oppimaan syömään 

hyvää ja terveellistä ruokaa monipuo-

lisesti niin, että voit paremmin kuin 

koskaan ennen ja samalla edistät 

terveyttäsi! 

Noudata ravintosuunnitelmasi ohjetta 

läpi valmennuksen ajan.  

Ensimmäisten viikkojen tavoitteena on 

saada ravinnosta riittävästi energiaa, 

opetella syömään säännöllisesti ja 

tukea aineenvaihduntaasi. 

Ohje ravintosuunnitelmasi  
noudattamista varten:

VITAMIINIT
• Voit käyttää valmennuksen aikana 

myös vitamiinilisiä. 

TIPS

• K2+D3-vitamiini kerran päivässä 50 ug

• Monivitamiinivalmiste 1 tbl päivässä

• Magnesium 1 tbl/vuorokaudessa

• Omega3 tbl yhteensä 2-3 tbl
vuorokaudessa aamuin ja illoin.

Viikot 1-3

Voit syödä kerran viikossa vapaammin

yhden tai kaksi ateriaa.

Kts. ohje tähän ravintosuunnitelman
lopusta.
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FeelShape ravitsemuksen perusteet

4. Juo riittävästi vettä

Aikuinen tarvitsee päivittäin n. 3 litraa vettä. Pyri 
siksi juomaan säännöllisesti kaikkien aterioiden 
yhteydessä sekä myös kun liikut. 

2.  Syö riittävästi

Kehosi tarvitsee riittävästi energiaa sekä proteii-
nia, hiilihydraatteja ja rasvaa! Näin voit hyvin ja 
saat tuloksia! 

3. Syö aamiainen

Käynnistä päiväsi ravitsevalla aamiaisella, saat 
energiaa, jaksat paremmin ja vähennät riskiä syö-
dä myöhemmin päivällä epäterveellisemmin.

1. Syö säännöllisesti

Pyri rytmittämään päiväsi niin, että syöt 3-4 h vä-
lein vähintään 3 ateriaa päivässä sekä 2 välipalaa. 
Näin tekemällä tuet aineenvaihduntaasi, jaksat 
harjoitella ja rasvakin palaa. 

5. Syö kuitupitoista ruokaa

Suosi täysjyväviljatuotteita sekä runsaasti kasvik-
sia. Hyvä startti päivään on kunnon kaurapuuro 
tai vastaavasti runsaskuituiset täysjyvämurot. 

6. Syö vähintään viisi annosta 
          kasviksia päivässä

Jotta elimistösi saa kaikki tarvittavat vitamiinit 
sekä hiven- ja kivennäisaineet, syö perusruokien 
kanssa aina vihanneksia ja kasviksia. 

7.  Syö kalaa

Pyri syömään kalaa 2-3 kertaa viikossa. Kalasta saat riittävästi 
omega3-rasvahappoja kehosi parhaaksi. 

8. Syö vähemmän sokeria, suolaa ja rasvaa

Älä huijaa itseäsi. Esimerkiksi virvoitusjuomat sisältävät usein 
10 g sokeria / 100 ml kohden. Vaihda herkut hedelmiin. Keskity 
rasvan laatuun ja ole tarkkana piilorasvojen suhteen. Mausta 
ruokaasi monipuolisesti, katso kaupasta mausteita joihin ei ole 
lisätty mukaan piilosuolaa. Mausta ruokaa monipuolisesti myös 
yrteillä ja maustekasveilla. Käytä lihaliemikuutioita, liha- ja kas-
vistiivisteitä ja soijakastiketta vain kohtuudella.

• Monipuolinen aamupala
• Lounaalla ravitseva ateria
• N. 2 h ennen harjoitusta 

välipala

• Harjoituksen jälkeen väli-
pala tai palautumisjuoma*

• Päivällinen
• Iltapala

TIPS

ESIMERKKI PÄIVÄN ATERIOISTASI

* Nauti harjoituksen jälkeinen välipala / palautumisjuoma vain jos treenaat
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Valitse jokaisesta valikosta yksi ruoka-ainelähde, koosta ruoka-aineet vapaasti tai noudata laatimiamme ateriaesimerkkejä.  
HUOM! Kaikki ruoka-aineet ovat raakapainoja ja kuivamittoja eli ennen ruoan valmistamista.

Ravintosuunnitelma / ruoka-aineet

PROTEIINIT * HIILIHYDRAATIT RASVA LISUKE JUOMAT **

Aamupala

150 g raejuusto (0,2-2 %),  
1 prk maitorahka tai maustettu rahka,  
1 kpl kananmuna + 2 valkuaista,  
60 g kinkku- tai kalkkunaleike 
+ 1 kpl kananmuna kokomuna, 
30 g heraproteiini,  
15 g heraproteiini + 2 dl rasvaton maito,  
1/2 prk tonnikala vedessä

1,5 dl kaurahiutale (60g), 
1,5 dl mysli, 
2 dl täysjyvämuroja,     
3 kpl täysjyväruisleipä, 
1 kpl sämpylä + pala leipää tai 
100 g hedelmää

1 rkl rypsi- tai oliiviöljy,  
1 rkl manteli,  
1 rkl pähkinä,  
25 g avokado,  
1 rkl siemeniä,  
1 tl rasva 60-70 % 

100 g hedelmää,    
2 dl marjoja,           
1 pala leipää sekä 
100-200 g kasviksia 
oman valinnan mu-
kaan. (kts. kasvislista)

2,5 dl mehukeittoa tai 
muuta vähäkalorista 
juomista, 1 lasi vettä,  
1 lasi kahvia tai teetä 
+ loraus maitoa maun 
mukaan

Lounas

100 g kanafilee tai suikale,  
100 g pakastekalaa tai muuta vähärasv. kalaa, 
100 g lohta, 
100 g katkarapuja,  
100 g naudanjauheliha,  
100 g muuta vähärasvaista lihaa,  
1/2 prk tonnikalaa, 
100 g tofua

60 g riisi, 
60 g kvinoa, 
60 g ohra, 
280 g perunaa tai bataattia, 
1,2 dl pasta,
1 kpl tortilla

2 rkl rypsi- tai oliiviöljy,  
2 rkl manteli,  
2 rkl pähkinä,  
50 g avokado,  
2 rkl siemeniä,  
2 tl rasva 60-70 % 

100 g hedelmää,    
2 dl marjoja,           
1 pala leipää sekä 
200-300 g kasviksia 
oman valinnan mu-
kaan. (kts. kasvislista)

2,5 dl mehukeittoa tai 
muuta vähäkalorista 
juomista,  
1 lasi vettä,  
1 lasi kahvia tai teetä 
+ loraus maitoa maun 
mukaan

Välipala

150 g raejuusto (0,2-2 %),  
1 prk maitorahka tai maustettu rahka,  
1 kpl kananmuna + 2 valkuaista,  
60 g kinkku- tai kalkkunaleike 
+ 1 kpl kananmuna kokomuna, 
30 g heraproteiini,  
15 g heraproteiini + 2 dl rasvaton maito,  
1/2 prk tonnikala vedessä

100 g hedelmä, 
2 dl marjoja, 
25 g kaurahiutale, 
25 g mysli,           
40 g kauramurot,   
1 pala täysjyväleipää,       
2 palaa riisikakkuja, 
3 palaa näkkileipää,           
4 kpl hapankorppu

2 rkl rypsi- tai oliiviöljy,  
2 rkl manteli,  
2 rkl pähkinä,  
50 g avokado,  
2 rkl siemeniä,  
2 tl rasva 60-70 % 

200-300 g kasviksia 
oman valinnan 
mukaan 
(kts. kasvislista)  
 

2,5 dl mehukeittoa tai 
muuta vähäkalorista 
juomista,  
1 lasi vettä,  
1 lasi kahvia tai teetä 
+ loraus maitoa maun 
mukaan

Päivällinen

100 g kanafilee tai suikale,  
100 g pakastekalaa tai muuta vähärasv. kalaa, 
100 g lohta, 
100 g katkarapuja,  
100 g naudanjauheliha,  
100 g muuta vähärasvaista lihaa,  
1/2 prk tonnikalaa, 
100 g tofua

60 g riisi, 
60 g kvinoa, 
60 g ohra, 
280 g perunaa tai bataattia, 
1,2 dl pasta,
1 kpl tortilla

1 rkl rypsi- tai oliiviöljy,  
1 rkl manteli,  
1 rkl pähkinä,  
25 g avokado,  
1 rkl siemeniä,  
1 tl rasva 60-70 % 

100 g hedelmää,    
2 dl marjoja,           
1 pala leipää sekä 
200-300 g kasviksia 
oman valinnan mu-
kaan. (kts. kasvislista)

2,5 dl mehukeittoa tai 
muuta vähäkalorista 
juomista,  
1 lasi vettä,  
1 lasi kahvia tai teetä 
+ loraus maitoa maun 
mukaan

Iltapala

150 g raejuusto (0,2-2 %),  
1 prk maitorahka tai maustettu rahka,  
1 kpl kananmuna + 2 valkuaista,  
60 g kinkku- tai kalkkunaleike 
+ 1 kpl kananmuna kokomuna, 
30 g heraproteiini,  
15 g heraproteiini + 2 dl rasvaton maito,  
1/2 prk tonnikala vedessä

100 g hedelmää,     
2 dl marjoja,  
1 pala leipää

2 rkl rypsi- tai oliiviöljy,  
2 rkl manteli,  
2 rkl pähkinä,  
50 g avokado,  
2 rkl siemeniä,  
2 tl rasva 60-70 %

200 g kasviksia  
oman valinnan 
mukaan 
(kts. kasvislista)

2,5 dl mehukeittoa tai 
muuta vähäkalorista 
juomista,  
1 lasi vettä

* Proteiinien lähteet: Pyri valitse-
maan kaikki proteiinien lähteet 
vähärasvaisista tuotteista. Kaikis-
sa lihatuotteissa rasvapitoisuus 
alle 10 %

** Ruokajuomat: Voit halutes-
sasi juoda päivän aterioiden 
yhteydessä yhden - kaksi lasia 
vähärasvaista maitoa tai piimää. 

Jos olet maitoallergikko tai si-
nulla on laktoosiongelmaa suosi 
kokonaan Hyla- tai laktoositto-
mia tuotteita. Voit myös tarpeen 
mukaan välttää maitotuotteita 
kokonaan ruokavaliosta.

Jos sinulla on gluteenin kanssa 
ongelmaa, suosi pääsääntöisesti 
gluteenittomia tuotteita ja valitse 
näitä ruoka-ainetaulukoista.

Lisäksi kun lihaskunto-
harjoittelua tai muuta lii-
kuntaa, jos koet tarpeel-
liseksi, voit harjoittelun 
jälkeen syödä kevyen 
välipalan tapaisen 
aterian tai ottaa 30g 
heraproteiinia ja syödä 
hedelmän.

TIPS
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AAMIAINEN
150 g raejuusto 2% 

1,5 dl kaurahiutale

1 rkl pähkinä

100 g omenaa

1 kpl porkkana

1 lasi vettä 

Ohje: Valmista 1,5 dl kaurapuuroa mik-

rossa. Lisää puuron sekaan viipaloitu 

omena sekä raejuustoa ja pähkinät. 

Syö lisäksi porkkana ja juo 1-2 lasia 

vettä.

LOUNAS
100 g kanafilee

¾ dl (60g) tummaa riisiä

50 g avokadoa

1 pala leipää

kurkkua, tomaattia ja salaattia

 

Ohje: Paista kanafilee pannulla pienessä 

määrässä rasvaa. Keitä riisit. Valmista kas-

viksista salaatti. Viipaloi kurkkua ja tomaattia 

leivälle. Juo lisäksi 1-2 lasia vettä.

VÄLIPALA
1 prk maitorahkaa 

2 dl marjoja

2 rkl pähkinäsekoitusta

2,5 dl mehukeittoa

Ohje: Sekoita maitorahka, marjat ja 

pähkinät keskenään. Lisää joukkoon 

halutessasi mehukeittoa.

Ota palautumisjuomaksi 30g heraproteii-

nia ja syö lisäksi lihaskuntoharjoittelun 

päättymisen jälkeen banaani. Jos et har-

joittele, jätä tämä ateria välistä.

PALAUTUMISJUOMA
30 g heraproteiinia

1 kpl banaani
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PÄIVÄLLINEN
100 g lohta

280 g perunaa (3-4 kpl) 

1 rkl mantelirouhetta

1 pala leipää

200 g uunijuureksia 

Ohje: Paista lohi uunissa yhdessä uunijuu-

resten kanssa tai pannulla. Ripottele ka-

lan päälle mantelirouhetta. Keitä perunat 

kattilassa. Syö lohen ja perunan kanssa pala 

leipää tai 1 hedelmä.

ILTAPALA
1 kpl kananmuna kokomuna + 2 valkuaista

100 g omenaa

2 rkl pähkinää 

2 kpl tomaattia  

Ohje: Paista munista pannulla munakas. 

Mausta makusi mukaan.  Käytä lisukkeena 

pähkinää, tomaattia ja omenaa. Juo myös 

lisäksi 1-2 lasia vettä.
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Kasvislista 
Syö vähintään 200 g kasviksia per ateria.

Määrät 100 g kohden. 

Käytettävissä olevat kasvikset

Tomaatti  1 kpl

Kurkku  0,5 kpl

Sipuli   0,5 kpl

Paprika  0,5 kpl

Jäävuorisalaatti  2 kourallista

Baby-pinaatti  2 kourallista

Salaattimix  2 kourallista

Lehtisalaatti  2 kourallista

Kukkakaali  1,5 kourallista

Parsakaali (keitetty) 1,5 kourallista

Kaalit   2 kourallista

Lehtikaali  3 kourallista

Wokkivihannekset 1 dl (keitetty)

Keittojuurekset 1 dl (keitetty)

Huom! Ei maissia tai perunaa!

Käytettävissä olevat hedelmät/marjat

Määrät 100g kohden / sisältää energiaa 

10g hiilihydraatteina

Banaani   0,5 kpl

Mango  1/3 kpl

Papaija  1/3 kpl

Päärynä   0,5 kpl

Luumu  4 kpl

Nektariini   1 kpl

Persikka   1 kpl

Viinirypäle   15 kpl

Appelsiini   0,5 kpl

Mandariini   2 kpl

Vesimeloni   3 siivua (peukalon paksuinen)

Hunajameloni  3 siivua (peukalon paksuinen)

Kiivi    2 kpl

Ananasta   2 rengasta tai 0,5 prk

Tuore ananas  2 siivua (peukalon paksuinen)

Greippi   0,5 kpl

Pomelo   1 kpl

Marjat    2 dl

Omena   1 kpl
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viikon suunnitelma / Ravinto / Ohje vapaampaan syömiseen

Pysyviä elämänmuutoksia
Nyt kun tavoitteenasi on noudattaa terveitä elämäntapoja ja oppia uusia asioita on tärkeää 

myös miettiä tulevaisuutta. Mitä teet sitten kun tavoitteesi on saavutettu? 

Toivomme, että löydät ohjeidemme avulla itsellesi pysyvän tavan syödä ja kun huomaat miten 

hyvin voit, ymmärrät että se myös kannattaa!

Siksi alusta saakka kannattaa sisäistää, ettet kiellä itseltäsi kaikkea etkä suhtaudu valmennuk-

Ohjeet vapaampaan syömiseen

Jokaisella on omat mieltymykset tiettyihin ruoka-aineisiin ja epäterveellisempiin herkkuihin. Kun 

pidät arkiruokailusi terveellä pohjalla, voit syödä vapaammin esimerkiksi kerran viikossa. Paras-

ta on, että hillitset itseäsi ja päätät syödä VAIN yhden KORKEINTAAN kaksi ateriaa vapaammin 

kerran viikossa. 

• Älä korvaa säännöllisesti aterioita pikaruoalla ja herkuilla!

• Jos syöt herkkuja, älä jätä päivän muita aterioita väliin!

• Voit käydä esimerkiksi ravintolassa lounaalla tai illallisella kerran viikossa n. 6 päivän välein

• Jos laitat epäterveellisempää ruokaa kotona (pizzaa, tex-mex ruokaa, tuhtia pastaa),  

osta tarvikkeet vain tuota yhtä ateriaa varten. 

• Opettele järkevät annoskoot: syö vain sen verran että nautit, muttet ole ähkyssä. Opettele 

syömään herkkujakin vapaammin, mutta kohtuudella. 

ATERIAESIMERKKEJÄ  
VAPAAN SYÖMISEN PÄIVÄLLE: 
• Yksi ravintola-ateria vapaasti kuten 

pihviateria 
• Pasta-ateria + pieni jälkiruoka 
• Yksi hampurilaisateria
• Tacoja
• Irtokarkkeja, jäätelöä tai leivonnainen  
• Iso hedelmäsalaatti + jäätelöä  

• Valitse yksi ateria mielesi mukaan. Nauti 
muuten normaalisti terveellistä ruokaa.

TIPS

seesi ns. dieettinä vaan pysyvänä muutoksena kohti terveempää elämäntapaa.
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Tässä ohjelmassa esitettyjen ohjeiden noudattaminen 
tapahtuu omalla vastuulla. Kysy tarvittessa lääkärin tai 
muun terveydenhuollon ammattilaisen mielipidettä en-
nen liikunnan tai ruokavalion aloittamista. Tämä teos on 
suojattu Suomen tekijänoikeuslain nojalla. Sisällön kopi-
ointi ja kaikenlainen julkinen levittäminen on ehdottomasti 
kielletty. Kiellon rikkominen johtaa Suomen lainsäädännön 
mukaiseen rangaistukseen ja korvausvelvoitteeseen.

FeelShape Group Oy 

Yhteystiedot

sähköpostiosoite: info@feelshape.fi
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