
 

 

                 

 

 

 

Heidin Tiensuu Ravinto-ohjelma 

Valitse aterioil la jokaiselta viivalta itsellesi mieluisin vaihtoehto. Ravinto-ohjelmassa annetut painot ovat raakapainoja, eli  esim. kana 

punnitaan ennen paistamista ja riisi ennen keittämistä. Kahvia ja teetä voit nauttia vapaasti . Vettä tulisi juoda 2-3 l itraa päivässä. Pyri 

syömään n. 3 tunnin välein ja vaihtele ateriakokonaisuuksia, jotta saat monipuolisesti kaikkia ravintoaineita. Voit myös vaih della 

aterioiden järjestystä päivän aikana tarpeen vaatiessa. Kalaa syö muutaman kerran viikossa lajia vaihdellen, ja suosi vaaleaa lihaa 

punaista l ihaa enemmän. Kananmunan keltuaisen voit syödä pari kertaa viikossa. Voit myös syödä aamuisin/välipalalla/iltapalal la 

lounaan sekä päivällisen proteiininlähteitä, pidä määrät silloin samana. Pähkinöitä/siemeniä/manteleita sekä chian siemeniä syö 

kerran päivässä. Valitse raaka-aineita, jotka ovat täysjyvää, mahdollisimman vähäsuolaisia, maustamattomia eivätkä sisällä l isättyä 

sokeria. Käytä kastikkeina öljyä. Mikäli haluat syödä esim. välipalalla leikkelettä ja valkuaisia, niin punnitse silloin molemmista puolet. 

Voit halutessasi tehdä lounaalle/päivälliselle kevyitä kastikkeita l ihalle (esim. tomaattikastike).  

 

- Kalkkunaleikkele 100g tai Kananmunan valkuainen 6 kpl tai 

Proteiinijauhe 25g tai jogurtti 2dl + soijarouhe 2rkl/chian siemen 
1rkl 

- Kaurahiutale/Tattarihiutale/Sokeroimaton mysli  50g tai ruis/ 
kauraleipä 2 kpl  

- Marjoja 100g tai Mehukeitto 1 dl tai Pieni hedelmä 1 kpl  

- Pellavansiemenrouhe 1rkl tai öljyä 1tl tai 
pähkinöitä/siemeniä/manteleita 30g 

 

-  Kana/kala/vähärasvainen liha/kalkkuna 120g tai Soijarouhe 45g / 
Nyhtökaura 70g / Mustapavut 120g / Linssit 120g (kypsäpaino) / 
Härkis 110g / tofu 120g 

- Täysjyväpasta/ Täysjyväriisi/Kvinoa 50g tai Bataatti 200g tai 
Peruna 220g 

- Vihanneksia/kasviksia 250g 

- Avokado 30g tai Rypsiöljy 1tl tai Oliiviöljy 1tl  

  

 

- Kana/kala/vähärasvainen liha/kalkkuna 120g tai Soijarouhe 
45g / Nyhtökaura 70g / Mustapavut 120g / Linssit 120g 
(kypsäpaino) / Härkis 110g / tofu 120g 

- Täysjyväpasta/ Täysjyväriisi/Kvinoa 50g tai Bataatti 200g tai 
Peruna 220g 

- Vihanneksia/kasviksia 250g 

- Puolikas avokado tai rypsiöljy 1rkl tai oliiviöljy 1rkl  

- Riisikakku 3 kpl  

 

- Kalkkunaleikkele 150g tai Kananmunan valkuainen 6 kpl tai 
Proteiinijauhe 30g tai Kasviperäinen jogurtti 100g + soijarouhe 
35g 

- Ruis Real –leipä 1 kpl tai Sokeroimaton mysli/Kaurahiutale 25g 
tai Riisikakku 3 kpl tai  

- Hedelmä 1 kpl tai Marjoja 200g tai Mehukeitto 2 dl   

- Pähkinöitä/Siemeniä/Manteleita 30g tai Avokado 50g tai 

Rypsiöljy 10g 

  

- Kalkkunaleikkele 100g tai Kananmunan valkuainen 6 kpl tai 
Proteiinijauhe 25g tai jogurtti 1,5dl + sekaan soijarouhe 2rkl/chian 
siemen 1rkl/raejuusto 3rkl tai proteiinipatukka tai proteiinijuoma 
(n. 20-25g proteiinia/annos, <10g/100g sokeria) 

- Ruis- tai kauraleipä 1 kpl tai Sokeroimaton mysli/Kaurahiutale 25g 
tai Riisikakku 3 kpl tai Hedelmä 1 kpl tai Marjoja 200g tai 

Mehukeitto 2 dl 

- Puolikas avokado tai rypsiöljy 1rkl  

 


