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RUOKAVALIO	  ROKKAAMAAN	  
8	  vinkkiä	  terveelliseen	  ruokailuun	  kaloreita	  laskematta	  

	  
1.	  Syö	  säännöllisesti,	  älä	  laidunna	  
Joka	  kerta	  kun	  syöt	  aineenvaihduntasi	  kiihtyy	  10-‐15	  
prosenttia.	  Jos	  syöt	  liian	  vähän	  ja	  harvoin,	  kehosi	  menee	  
säästöliekille.	  Jatkuvalla	  pienten	  välipalojen	  syönnillä	  laitat	  
verensokerisi	  vuoristoradalle.	  Syö	  siis	  säännöllisesti	  noin	  4	  
tunnin	  välein.	  
	  
2.	  Lataa	  lautanen	  väreillä	  
Vihanneksista,	  marjoista	  ja	  hedelmistä	  saat	  valtavan	  määrän	  
vitamiineja,	  hiven-‐	  ja	  kivennäisaineita,	  suolistoa	  helliviä	  
kuituja	  ja	  antioksidantteja,	  jotka	  ovat	  kuin	  ruostesuojaa	  
elimistöllemme.	  Lataa	  siis	  lautanen	  sateenkaaren	  kaikilla	  

väreillä	  ja	  opettele	  tekemään	  ravinnerikkaita	  pirtelöitä,	  joihin	  saat	  upotettua	  helposti	  vaikka	  kokonaisen	  
salaatinkerän.	  Pikaruokaa	  parhaimmillaan!	  
	  
3.	  Popsi	  proteiinia	  
Proteiini	  on	  kreikaksi	  ”proteos”,	  joka	  tarkoittaa	  tärkeintä.	  Proteiini	  ei	  ole	  vain	  bodareille	  eli	  sitä	  ei	  tarvita	  vain	  
lihasten	  kasvattamiseen,	  vaan	  aminohapoista	  muodostuvat	  proteiinit	  ovat	  ihan	  jokaisen	  solumme	  rakennusainetta.	  
Muistathan	  myös	  sen,	  että	  proteiinipitoinen	  ruoka	  luo	  parhaiten	  kylläisyyttä.	  
	  
4.	  Laita	  rasvaa	  koneeseen	  
Jokaista	  soluamme	  ympäröi	  solukalvo,	  joka	  koostuu	  pääasiallisesti	  rasvasta.	  Aivoista	  yli	  puolet	  on	  rasvaa.	  Syö	  siis	  
monipuolisesti	  luonnollista	  rasvaa	  kuten	  voita,	  kylmäpuristettuja	  öljyjä,	  avokadoa	  ja	  pähkinöitä.	  Kavahda	  usein	  
sokerilla	  ja	  lisäaineilla	  kyllästettyjä	  kevyttuotteita.	  Margariinilla	  voit	  voidella	  kesämökin	  oven	  saranat.	  
	  
5.	  Sano	  ei	  e-‐koodeille	  
Lisäaineet	  lisäävät	  tuotteiden	  hyllyikää,	  antavat	  niille	  kauniin	  värin	  ja	  koostumuksen	  sekä	  lisäävät	  makua.	  Syötkö	  siis	  
ruokaa,	  joka	  on	  vanhaa,	  väritöntä,	  mautonta	  ja	  koostumukseltaan	  epämääräistä?	  Osta	  tuotteita,	  joiden	  tuoteseloste	  
on	  mahdollisimman	  lyhyt	  ja	  jonka	  ymmärtämiseen	  et	  tarvitse	  googlea.	  
	  
6.	  Juovu	  raikkaasta	  vedestä	  
Aloita	  aamusi	  juomalla	  iso	  lasillinen	  vettä	  ja	  juo	  sitä	  pitkin	  päivää	  vähintään	  puolitoista	  litraa.	  (Kahvivettä	  ei	  lasketa.)	  
Ripaus	  puhdistamatonta	  merisuolaa	  auttaa	  vettä	  imeytymään	  paremmin	  kehoosi.	  Jos	  törmäät	  joskus	  lähteeseen,	  
maista	  sen	  vettä.	  Saatat	  yllättyä!	  
	  
7.	  Pidä	  huolta	  perusasioista	  
Jos	  syöt	  päivästä	  toiseen	  eineksiä	  ja	  kourallisen	  lisäravinteita,	  on	  sama	  kuin	  kävisit	  heittämässä	  lisäravinteisiin	  
kuluttamasi	  rahat	  lähimpään	  järveen.	  Kun	  ruokailurytmi	  ja	  ruokavalio	  on	  pääsääntöisesti	  kunnossa,	  ei	  ole	  niin	  väliä	  
mitä	  loput	  aterioista	  syö.	  	  	  
	  
8.	  Älä	  kiellä	  vaan	  korvaa	  
Kaupan	  hyllyllä	  on	  hyllymetreittäin	  valinnan	  varaa	  olipa	  tuote	  mikä	  hyvänsä.	  Miksi	  ostaisit	  pitkälle	  prosessoitua	  
höttöä,	  jota	  kehosi	  ei	  edes	  tunnista	  ravinnoksi.	  Eihän	  autokaan	  kulje	  väärällä	  bensalla.	  Älä	  syö	  vähemmän,	  syö	  
paremmin!	  	  

Bonuksena:	  Näytä	  keskisormea	  kaloreille.	  Se	  on	  vapauttava	  tunne	  


