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Jotain tällaista on tarjolla:

• tietoiskuja enemmän kuin uskalsit toivoa

• terveystietoisen pöperöt

• apuvälineet ruokakaupassa!

• yllätyksiä!

• uusia ideoita!

• muista itse vaikuttaa !



Modernissa ruokakaupassa

asiointi

Nämä mukaan ruokakauppaan!

• 10 metrin mittanauha

• korvatulpat, kuulosuojaimet

• polvisuojukset

• suurennuslasi



9.5.2008

TOP TEN Lista 25.5.2008

Eniten moderneja E-vitamiineja

1) Makeissekoitus (Finnsweet Oy), 32 kpl modernia E-

vitamiinia (E100, E102, E104, E110, E120, E122, E123, 

E124, E129, E131, E132, E153, E133, E141, E150, E150d, 

E153, E160a, E160c, E160e, E163, E171, E270, E296, E297, 

E322, E325, E330, E331, E334, E335, E471) Ehdotti: Juho 

(melkoinen sekoitus koodeja!)

2) Lauantai-Pussi (Leaf Oy), 29 kpl modernia E-vitamiinia

3) Yllätyspussi (Runebergin Makeistukku Oy), 29 kpl 

modernia E-vitamiinia

4) Romance-kakku (Trube tuotteet), 28 kpl modernia E-

vitamiinia

5) Tacostick (Myllyn Paras), 27 kpl modernia E-vitamiinia

6) Marsipaanikakku äidille (Trube tuotteet), 24 kpl modernia 

E-vitamiinia

7) Mansikkakakku äidille (Trube tuotteet), 24 kpl modernia 

E-vitamiinia

8) Kinkkuvoileipäkakku (Satukonditoria), 23 kpl modernia 

E-vitamiinia

9) Pecanpähkinä tourbi (Europicnic), 22 kpl modernia E-

vitamiinia

10) Poro-sieni sandwich (Atria), 22 kpl modernia E-

vitamiinia
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Tiedätkö mikä sinulla 
saattaisi toimia ?

� Kaksi suosittua ja toimivaa 
laihdutuskeinoa :

� Liikuntadieetti (esimerkkinä Raimo Auvinen)

� Hys-hys dieetti (esimerkkinä Sami Uusitalo)

� Uskon painonhallintaratkaisuun, joka on 
sekoitus näistä molemmista dieeteistä.



Älyttömän 
yksinkertaisia 
laihdutusohjeita

Karkit ja limsat pois (myös keinomakeutetut)

Makeat leivonnaiset pois

Mehut pois (myös sokeroitu tuoremehu), 
juomaksi vettä tai kivennäisvettä.

Leipää vain vähän ja mieluusti aamulla. Mitä 
karkeampaa sen parempi. Ja aina mukaan 
jotain proteiinin lähdettä (lihaa, kananmunia 
tms.)



Älyttömän 
yksinkertaisia 
laihdutusohjeita

Kevytlevitteet, kevytkermat ym. pois, tilalle 
monipuolisesti mutta kohtuullisesti 
luonnollisia rasvoja (kasviöljyt, voi)

Aterialla pastan, riisin ja perunan tilalle 
ainakin joskus salaattia, raasteita ja proteiinin 
lähteitä.

Jogurtin sekaan marjoja, pähkinärouhetta, 
mysliä tms.



Älyttömän 
yksinkertaisia 
laihdutusohjeita

Syö sen verran kuin tuntuu hyvältä. Jokaisella 

aterialla vihanneksia ja proteiinin lähteitä 

(lihaa, kalaa, kananmunia, juustoja). Rasvaa 

sen verran kuin ruoassa normaalisti on. Esim. 

broilerin nahkaa ei tarvitse poistaa, vaan 

rapean kuoren voi syödä, jos siitä pitää.

Kokeile näillä ohjeilla vaikkapa pari viikkoa ja 

kuulostele oloasi. Jatka jos tuntuu hyvältä.



Toimiva laihdutuspilleri

kolmen ensimmäisen kuukauden ajaksi 
pilleri asetetaan lautaselle

ruokaa otetaan niin, että mitään ei mene 
pillerin päälle

syödään siis pienempiä annoksia, mutta 
useammin

jatkossa seurataan kääntöpuolen 
ohjeita



Tietoiskuja

•antioksidantit tärkeitä. Lieventävät 
hapetusstressiä ja korjaavat kudosvaurioita. 
Antioksidantteja saa monipuolisesta ruoasta 
(vihannekset, hedelmät, metsämarjat). Mitä 
värikkäämpi hedelmä, sitä parempi.

•roskaruoka pois! Roskaruokaan ei 
terveystietoisella ole varaa. Roska ryöstää 
mahdollisuuden ruokailla terveellisesti. Pois 
nämä: hampurilaiset, sokeroidut 
virvoitusjuomat, sipsit, karkit, mikrossa 
lämmitettävät valmisruokapakkaukset



☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Pieni kevennys tähän väliin ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Ravitsemus on kuin sademetsät. Kun karkinhimo 

yllättää, ei näe metsää puilta.



Tietoiskuja

•vesi vanhin voitehista. Paras janojuoma on 
vesi. Monesti selittämättömät päänsäryt, 
krampit, kouristukset, paha olo johtuvat 
liian vähäisestä veden juonnista. Kahvi on 
nesteenpoistaja (diureetti).

•älä nuku liikaa! 8 tunnin yöunet riittävät, 
älä nuku pitempään. Alle 4 tunnin yöunet 
ovat myöskin vahingoksi.

•myönteinen elämänasenne. Optimisti elää 
pitempään kuin pessimisti.



Tietoiskuja

•hanki lemmikki. Koira on oivallinen 
kumppani esim. masentuneelle ja 
houkuttelee liikkumaan.

•lopeta tupakointi! Yksi tehokkaimpia tapoja 
pidentää ikää on jättää tupakointi.

•opi olohuoneliikunnan salat !

•opi käsittelemään stressiä. Ethän polta 
päreesi joka päivä? (opi raivohyppelemään!)



☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Pieni kevennys tähän väliin ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Ravitsemus on kuin Venäjän mafia. Kaikilla 

on siihen jonkinlainen suhde selvitäkseen 

hengissä. Mutta oikeasti se on niin hämärää

puuhaa, ettei siitä kukaan ota mitään selkoa.



Tietoiskuja

•pidä verensokeri tasaisena. Syö harkiten 
välipaloja, välttäen herkästi sokeristuvia
ruoka-aineita. 

•nauti ruoasta! Nautinnollinen ruokailuhetki 
on elämän kohokohtia. Älä pelkää käyttää 
rohkeasti esim. voita makua antamaan, 
pureskele ruoka perusteellisesti, ruokaile 
vähintään 20 min.



☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Pieni kevennys tähän väliin ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Ravitsemus on kuin Microsoftin käyttöjärjestelmät. 

Uudet päivitykset sekoittavat koneen ja mielen.



Terveystietoisen pöperöt

•Terveystietoisen on syötävä 
monipuolisesti. Ravintoannoksen koko 
sovitettava iän ja liikuntamäärien mukaan. 
Iän mukana pienentyvä lihasmassa ja 
heikentyvä aerobinen suorituskyky kuluttaa 
vähemmän energiaa. Suomalaiset viralliset 
ravitsemussuositukset tehty huippu-
urheilijoille?

•Nesteytykseen on kiinnitettävä enemmän 
huomiota. Moni meistä juo aivan liian vähän

vettä.



Terveystietoisen pöperöt

•Huolehdittava erityisesti D-vitamiinin
saannista talvikuukausina, sillä Suomessa 
paistaa aurinko vain touko-syyskuussa 
riittävän voimakkaana. Ehkä hyvä ottaa D-
vitamiinia purkista talvikuukausina, kesällä 
aurinkokylpyjä D-vitamiinivarastojen 
kartuttamiseksi. Maitotuotteet todella 
tärkeitä. Kalaa kannattaa syödä usein.

•Stressistä, ikääntymisestä, huolimattomasta 
ruokailusta ja valvomisesta seuraa 
vastustuskyvyn yleinen heikentyminen. 
Johtaa B-vitamiinien suurempaan tarpeeseen. 
Ruisleipää, lihaa, papuja ja vihanneksia 
kannattaa syödä. Berocca on hyvä tuote.



☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Pieni kevennys tähän väliin ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Ravitsemus on kuin Bagdad. Toiset 

juoksevat (kalori)pommeja karkuun. 

Toiset lataavat niitä vyötärölle.



Terveystietoisen pöperöt

•Heikentynyt suolen toiminta on monen 
ihmisen riesa. Näyttäisi korjaantuvan 
ravintokuituja enemmän syöden. Tietää sitä, 
että pistetään sitä kaninruokaa poskeen 
useammin, ruisleipää ja vihanneksia.

•Lihakset kasvavat ja voimistuvat kuntoilun ja 
laadukkaan ravinnon myötä. Saattaa merkitä 
proteiinin tarpeen ja laadun täsmentämistä. 
Lihapatojen äärellä on syytä viihtyä! Taas 
mennään muuten munalla töihin! Vaara ohi!

•Rasvattomaan ruokavalioon pyrkiminen on 
suuri virhe. Tarvitsemme rasvoja sekä eläin-
että kasvikunnasta voidaksemme hyvin.   



Tietoiskuja

•tee oikeita valintoja. 1 iso ja mehevä
wienerleipä sisältää yhtä paljon energiaa kuin 
20 kpl keskikokoisia tomaatteja. Voit syödä 
joko 100 g suklaata tai 15 kpl keskikokoista 
omenaa, molemmissa on yhtä paljon energiaa. 



Terveisin,

Christer Sundqvist


