
OPTIMAALISEN RAVINNON PERIAATTEET

Lue läpi tämä ohje ajatuksella. Mitkä asiat toteutuvat elämässäsi nyt? Mitä voisit muuttaa jo 
huomenna? 

Rakenna ruokavaliosi seuraavien elämäntapojen mukaan – ne ovat terveen elämän tukipilareita. 

Nauti ruoasta & iloitse liikunnasta! 

Elämäntapa 1: Syö 3-4 tunnin välein tasapainoinen ateria.

Elämäntapa 2: Syö proteiinia (liha, kana, kananmunat, 
korkeaproteiiniset maitotuotteet kuten raejuusto, maitorahka 
tmv.) joka aterialla jossain muodossa. Annoskoko on oman 
kämmenesi kokoinen. 

Elämäntapa 3: Syö kasviksia (vihannekset, marjat, hedelmät) 
jokaisella aterialla. Annoskoko on vähintään yksi kukkurallinen 
kourallinen. 

Elämäntapa 4: Syö hiilihydraatteja (viljatuotteet, puuro, leipä, 
pasta, riisi, palkokasvit) pääasiassa liikunnan jälkeen, mikäli 
tavoitteesi on polttaa rasvaa. Jos rasvanpolttotarvetta ei ole, 
voit syödä hiilihydraatteja myös muilla aterioilla. Mitä vähemmän rasvaa vyötäröllä ja selässä, sitä 
paremmin elimistö hyödyntää hiilihydraatteja. Annoskoko on oman kourallisesi kokoinen (keittämätöntä 
pastaa, hiutaleita tmv.).

Elämäntapa 5: Syö päivittäin luonnollisia rasvoja (kylmäpuristetut öljyt kuten oliivi-, kookos- ja rypsiöljy, 
lohi, avokado, pähkinät, siemenet, omega3 -kalaöljy). Annoskoko on 1tl - 1rkl, avokadossa ja pähkinöissä 
pieni kourallinen.

Elämäntapa 6: Älä juo kaloripitoisia juomia (limpparit, olut, hedelmämehut ym.), ellei tavoitteesi ole nostaa 
painoa. On järkevämpää syödä ruoka kuin juoda se. Esimerkiksi lasillinen omenamehua vastaa yhtä 
ruisleipää päällisineen energiamäärässä. Ravinnerikas smoothie esimerkiksi marjoista, avokadosta, 
banaanista ja heraproteiinista tehtynä voi toki korvata aterian. Juo vettä noin puoli litraa aina aterioiden 
välillä. Kivannäköisen vesipullon tulisi olla paras ystäväsi!

Elämäntapa 7: Suunnittele ruokailut etukäteen ja pidä keittiösi 
kaapit siinä kunnossa, että hyviä ruoka-aineita on aina käsillä 
helposti. Esim. kasvikset kannattaa pilkkoa 1-2 kertaa viikossa 
rasioihin, joista ne on helppo napata mukaan tai käyttää 
ruuanlaitossa. Aterioiden valmistus runsaissa satseissa 
etukäteen on suotavaa. Pakastamalla ateriat sopivien 
annoskokojen mukaan varmistat, että järkeviä valintoja on aina 
helppo tehdä.

Elämäntapa 8: Jousta periaatteista 10-20% ajasta. 
Todennäköisesti syöt 5-6 ateriaa päivässä = 35-42 ateriaa 
viikossa - jolloin 10% tästä on 3-4 ateriaa viikossa ohi em. 
periaatteiden. Tähän lasketaan myös väliin jääneet ateriat. 
Muista kohtuus: siivu kakkua on ok, koko kakku ei ole ok. 

Kysyttävää? Ota yhteyttä: info@optimalperformance.fi 
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