Haluamme muutakin
kuin äijäruokaa!

Vaadimme
yökeittoa
ja puuroa!

Missä se
soppa viipyy!
salaatteja,
hedelmiä!

VIRKEÄNÄ RATISSA
Pienillä muutoksilla uudenlainen menu
maantiekiitäjille

Opas

Nälkämittari
toimii ajoissa

Nälkämittari
Säännölliset ruoka- ja kahvitauot edistävät työssä jaksamista ja rytmittävät kiireistä ja epäsäännöllistä työtä. Rauhallinen ruokailu ja työkavereiden tapaaminen auttavat hetkeksi irtaantumaan töistä ja levähtämään.
Nälkämittarin vihreällä alueella syöt kohtuullisesti aterioilla ja jaksat keskittyä eikä nälkä kiristä pinnaa. Ruokailu auttaa elimistöä myös palautumaan työstä. Jatkuva napostelu lisää huomaamatta energian saantia ja
lihottaa. Säännöllinen ruokarytmi vähentää herkuttelun tarvetta.

0h

yli 6 h

Hyvä ateriaväli on 3–4 h.

Ruokarytmi toimii mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
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Jos työsi alkaa aamuyöllä
esim. klo 03, pääaterian voi
jakaa kahdeksi välipalaksi.
Erilaisissa työvuoroissa on
hyvä säilyttää ruokarytmi.

Stara
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Virkeä maantiekiitäjä
syö oikein

Myös eväät
voi tehdä
lautasmallin
mukaan.

Ateria ei väsytä, kun pääruoan määrää vähentää ja
korvaa osan siitä kasviksilla, marjoilla ja hedelmillä.
Runsaskuituinen leipä, täysjyväpasta ja riisi pitävät
kylläisenä ja edistävät vireyttä aterioiden välillä.

Lautasmalli
pitää miehen tiellä
Lautasella
• puolet kasviksia, salaatteja,
raasteita, tuoreena ja keitettynä
• 1/4 lihaa, kalaa tai kanaa
• 1/4 perunaa, riisiä tai pastaa

Lisänä
• runsaskuituinen leipä ja margariini
• lasi rasvatonta maitoa tai piimää
• annos marjoja tai hedelmä
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Tankki täyteen
viisaasti

Tienvarren ruokapaikka
Hotdog
Kevytmaito
Omena

N

ENNE

Hotdog
Rasvaton maito
Omena

NYT
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Isot ja raskaat ateriat väsyttävät.
Vaimo laittoi mukaan omenan. Päätin
jättää toisen hodarin pois. Miltähän
rasvaton maito maistuisi?
Tästä ne muutokset lähtevät
pienillä säädöillä.

Hedelmät ja välipalajuomat on
helppoja nauttia autossa. Välipalajuomista löytyy kuitupitoisia vaihtoehtoja. Opettelin lukemaan tuoteselosteita.

Autoeväät
Kahvi
Täysjyväsämpylä
Margariini
Vähärasvainen juusto
Kurkku

N

ENNE

Kahvi
Täysjyväsämpylä
Margariini
Vähärasvainen juusto
Kurkku
Välipalajuoma
Banaani

NYT
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Onneksi on saatavana muutakin runsaskuituista leipää, kun
ruisleipä ei maistu.

Löysin grahamlihapiirakoita, joissa
on vähemmän rasvaa ja enemmän
kuitua kuin perinteisissä. Jos vaihtaisin toisen ruisleipään, niin kuidun
määrä lisääntyisi entisestään.
Salaattiannos puolestaan täyttäisi
vatsaa keveästi.

Karsin turhat sokerit
vaihtamalla limsan
sokerittomaan
vaihtoehtoon.

Taukotila
Grahamlihapiirakat
Kevyt limsa
Rasvaton ja sokeriton jogurtti

N

ENNE

Grahamlihapiirakka
Ruisleipä
Kasvimargariini
Kevyt limsa
Rasvaton jogurtti
Punakaaliraaste
Jääsalaatti

NYT
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Ravitsemusterapeutti
käänsi rattia

Työterveyshuollon vuositarkastuksessa kiinnitetään huomiota ravintoasioihin, myös yhteistyössä ravitsemusterapeutin kanssa.
Ravitsemusterapeutin kanssa läpikäytäviä
asioita ovat mm. kiireen vaikutus ruokailuun
ja ruokailutottumuksiin. Ruoan ammattilaiselta saakin joukon hyödyllisiä vinkkejä työaikaiseen ruokailuun, yöruokailuun ja eväisiin,
myös kirjallisena.

Ravitsemusterapeutin vinkit
• termospullossa keitto pysyy
lämpimänä
• kylmälaukussa eväät säilyvät
raikkaan viileinä, kun mukana on
vielä kylmäkalle
• eväsrasiassa eväät säilyvät ehjinä ja
siksi mukavina syödä
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Ajatustenvaihto
ravitsemusterapeutin
kanssa oli hieno juttu,
kun tuota motivaatiota
ruokailutottumuksien
muutoksiin löytyy tältä
mieheltä omastakin
takaa.

YÖVUORON RUOKAILU
, jotta pysyy
Kahvia 1-2 kkp työvuoron alussa
eiini haittaa
virkeänä työssä eikä kahvin kof
. Elimistö
työvuoron jälkeen nukahtamista
ä energiatot tuu kofeiiniin, joten kahvia sek
kiten ja
ja colajuomia kannattaa juoda har
vain tosi väsymyk sen yllättäessä.
Puoliltaöin kevyt pääateria
(lautasmalli-idean mukaan)
aiheut taa
Raskaat ruoat väsyttävät ja voivat
ossa.
närästystä, koska elimistö on lev
rot,
Sopivia vaihtoehtoja ovat keitot, puu
ti/viili
salaat tiannokset sekä leipä, jogurt
marjakeitot.
sekä helposti sulavat hedelmät ja
ää eniten,
Aamuyön tunteina, jolloin väsytt
a tai jogurt ti
hedelmät ja marjat, välipalajuom
voivat virkistää.
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Kevyt välipala ennen nukkumaan
haittaa
menoa on tar peen, jotta nälkä ei
nukkumista.
at käVatsavaivoja yleisimmin aiheut tav
, tuoristetyt ruoat, runsas rasva, suklaa
makre ruisleipä, hapolliset juomat, voi
rika,
kaasti maustetut ruoat, kahvi, pap
enat. Ne
sipuli, appelsiini ja happamat om
iviin
voi tar vit taessa vaihtaa itselle sop
vaihtoehtoihin.

Hyviä esimerkkejä
yöruokailuun

Tienvarren ruokapaikka
Kalakeitto
Aurinkosalaatti
Tumma leipä
Margariini
Paprika
Rasvaton maito

Kaurapuuro
Marjoja
Ruisleipä
Margariini
Vähärasvainen juusto
Salaatti
Tomaatti
Naposteluporkkanat
Vesi
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Pyysin vakiruokapaikassa
keittoja ja puuroja yöruokalistalle. Niillä jaksan
paremmin. ei väsytä eikä
närästä enää niin usein.
Kun ei närästä, saan
nukuttua paremmin.

Nestetankkaus
vireystilan säätelyyn

Janoon juon pääsääntöisesti vettä. Juominen virkistää etenkin, kun olen
tehnyt lastaushommia
hiki hatussa.
Hampaatkin säästyvät,
eikä tule ylimääräistä
energiaa.

Energiajuomia juon vain,
kun olen tosi väsynyt.
Ne eivät kuitenkaan
korvaa yöunia.

Hedelmät ovat pirtsakka
ja kevyt lisä nestetankkaukseen. Ei tarvitse
keinotekoisia juomia
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Hyvää voiteluainetta
kropalle

Autoeväät
Ruisleipä
Runsaskuituinen sämpylä
Margariini
Broilerisalaatti: salaatti, herne-maissi-paprika,
ananas, broileri ja kurkku
Rasvaton maito
Mandariini
Luumu

Ravitsemusterapeutti
sanoi leipärasvaani
(60 % margariinia) hyväksi
valinnaksi. Lorauksesta
öljypohjaista salaatinkastiketta saan vielä lisää kropalle välttämättömiä pehmeitä rasvoja.
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Rasvattomassa maidossa
ei ole kovaa piilorasvaa,
mikä on hyväksi sydämelle,
verisuonille ja painolle.

Sydänmerkki
lempii koko kroppaa
Kaveri kehui Sydänmerkkituotteita maukkaiksi.
Ne on myös helppo löytää
ja tunnistaa kaupassa.
Vakiohuoltoaseman
kaupassakin niitä on
tarjolla.

Sydänmerkki-tuotteen tunnistat parempi valinta -tunnuksesta. Merkityissä tuotteissa on
vähemmän rasvaa, sokeria ja suolaa. Monissa
myös paljon kuitua. Tuotteita löytyy satoja,
lähes jokaiselta kaupan osastolta. Kaikki kasvikset ja hedelmät ovat Sydänmerkki-tuotteita.
Niitä löytyy jokaiseen makuun: useimmat ovat
myös edullisia.

Taukotilaeväät
Sydänmerkki-tuotteita
Leipää
Juustoa
Kinkkuleikettä
Jogurttia
Leipien päällä salaattia, tomaattia ja
kurkkua. Lisäksi banaani ja luumu.
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Herkuissa
pienempää vaihdetta

Vaihdoin raskaat munkit ja viinerit
kevyempiin pulliin ja pullapohjaisiin piirakoihin. Vähensin näin rasvan, sokerin
ja energian määrää. samalla vyötärön
ympärys on pienentynyt. Karkkia,
suklaata ja sipsejä syön harvemmin ja
pienempiä määriä.

Kuinka paljon 80-kiloisen miehen on käveltävä kuluttaakseen munkin tai pullan?

5 km per munkki

2,5 km per pulla
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Olen huomannut, että jaksan nyt paremmin. Painoa
on lähtenyt muutama kilo
pois ja liikkuminen on kevyempää kuin aikaisemmin.
Käyn nykyään sauvakävelyllä pari kertaa viikossa.

Helppo jauhelihakeitto
viidelle

2l
1 kpl
400 g
3 rkl
500 g
300 g
1
2 tl

vettä
lihaliemikuutiota
vähärasvaista jauhelihaa (7 %
tomaattiketsuppia
pakasteperuna-sipulisuikaleita
pakastekasvisseosta, esim.
aurinko- tai kruunukasviksia
paketti kirsikkatomaatteja
(voi jättää pois)
rouhittua mustapippuria

)

Ruoanlaitto on hauskaa.
Keittoruoat onnistuvat
minultakin. Kokkaan keittoa isomman määrän kerrallaan ja laitan osan
pakkaseen annosrasioihin. Töissä voin sitten
lämmittää niitä. Se tulee
edulliseksikin.

1 Kiehauta vesi ja liemikuutio isossa
kattilassa.
2 Ruskista tällä välin jauheliha pannulla.
3 Lisää ketsuppi, peruna-sipulisuikaleet
ja jauheliha kiehuvaan lihaliemeen.
4 Keitä 5–10 minuuttia.
5	Lisää lopuksi pakastekasvikset ja tomaatit.
6	Keitä vielä 5 minuuttia.
7	Tarkista maku ja lisää halutessasi
mustapippuria.
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LISÄTIETOJA
www.ttl.fi/virkeanaratissa

Tekijät
Virkeänä ratissa -hanke:
Jaana Laitinen
Jarmo Sallinen
Anne Salmi
Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa -hanke:
Hanketta on tuettu STM:n terveyden edistämisen määrärahoista.
Eveliina Korkiakangas
Nina Nevanperä
Fanni Rahkonen
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