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HEI SINÄ RUOKAPALVELUN AMMATTILAINEN!
Sinulla on tärkeä rooli suomalaisten terveyden edistäjänä.
Ruokapalveluissa tarjottavien lounaiden merkitys ei ole vähäinen: jokainen suomalainen syö
elämänsä aikana arviolta yli 20 000 ateriaa kodin ulkopuolella. Monelle kodin ulkopuolella nautittu lounas on päivän ainoa lämmin ateria.
Suurin osa ruokapalveluiden asiakkaista arvostaa ruoan
terveellisyyttä. Hyvä ruoka auttaa pysymään terveenä nyt ja
tulevaisuudessa. Säännöllisesti kodin ulkopuolella nautitut
ateriat vaikuttavat ruokailijan terveyteen ja hyvinvointiin.
Ruokapalveluiden merkitys ei rajoitu pelkästään päivittäiseen ruokailutilanteeseen eli tyypillisimmin lounashetkeen.
Ammattitaidolla valmistetut, ravitsevat lounasateriat antavat mallia myös kotiaterioille. Ruokailija vastaa päivittäisistä
ruokavalinnoistaan itse, mutta laadukkaita valintoja on helpompi tehdä, jos tarjolla on terveellisiä vaihtoehtoja. Osaavassa, asiakasta kunnioittavassa ruokapalvelussa tarjotaan suositusten mukaisia ateriakokonaisuuksia ja annetaan ruokailijalle tietoa
terveyttä edistävistä valinnoista.
Ruokapalveluiden työntekijöiden ravitsemusosaaminen ja tietojen ylläpito ovat avainasemassa,
jotta terveellistä, nautittavaa ja suositusten mukaista ruokaa on kaikkien ruokailijoiden saatavilla.
Ravitsemuspassin valmennusaineisto ja osaamistesti tähtäävät juuri tähän.

Ravitsemuspassi perustuu ravitsemussuosituksiin.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee Ravitsemuspassin suorittamista.
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RAVITSEMUSPASSIN SUORITTAMINEN
RAVITSEMUSPASSI – OPI UUTTA, TESTAA TIETOSI
Terveellisen ruoan tekeminen on helppoa, kun ravitsemuksen perusasiat ovat hallussa ja tietoa
osataan soveltaa keittiössä.
Ravitsemuspassi on verkkopohjainen työkalu, joka tarjoaa tietoa ravitsemuksen perusteista ammattinäkökulmasta. Ravitsemuspassi sopii jokaisen ruokapalveluammattilaisen ravitsemusosaamisen tueksi sekä tiedon päivittämiseksi. Ravitsemuspassi-aineisto yhdistelee niin ravitsemuksen,
ruoanvalmistuksen kuin terveydenkin aihealueita.
MITEN SUORITAN RAVITSEMUSPASSIN?
Ravitsemuspassin voit suorittaa joko itsenäisesti tai oman organisaatiosi tilille.
Testin suorittaminen:
Ravitsemuspassin osaamistestissä arvotaan 30 kysymystä kysymystietopankista. Monivalintakysymyksissä voi olla 1-4 oikeaa vaihtoehtoa. Osassa kysymyksistä on oikein/väärin valintoja. Jokaisesta kysymyksestä voit saada 0-4 pistettä eli testin maksimipistemäärä on 120. Hyväksyttyyn
suoritukseen vaaditaan 112 pistettä.
Voit ensin harjoitella testiä, jolloin saat palautetta jokaisen kysymyksen jälkeen. Harjoitellessasi
testi kertoo välittömästi oikeat vastukset ja pisteesi. Voit palata välillä lukemaan valmennusmateriaalia tai aiempiin kysymyksiin kesken harjoittelun.
Kun olet valmis suorittamaan Ravitsemuspassin, valitse suorita. Suorituksen aikana et saa välitöntä
palautetta, vaan saat pisteesi 30 kysymyksen jälkeen. Osaamistestin läpäisyyn tarvitaan 112 pistettä 120 pisteestä.
Suoritettuasi osaamistestin hyväksytysti eli kun pistemääräsi on yli 112, voit tulostaa osaamistodistuksesi. Ennen tulostusta sinun tulee kuitenkin täyttää rekisteröitymislomake, jolla suorituksesi
tallentuu Ravitsemuspassi-tietokantaan. Rekisteröitymisessä kysytään mm. koulutustasi ja mahdollista työpaikkaasi sekä työtehtävääsi. Tietoja ei julkaista tai luovuteta eteenpäin.
Kun täytät lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, sinulle lähetetään linkki, josta voit tulostaa todistuksen välittömästi tai myöhemmin. Muussa tapauksessa osaamistodistus (pdf) on tulostettava tai tallennettava heti testin suorittamisen jälkeen. Hyväksytyn osaamistestin tulosta ja todistusta et voi palauttaa enää myöhemmin näytöllesi. Pyydettäessä todistuksen saa Sydänliitosta.
Osaamistodistukseen tulee nimesi ja suorituspäivämäärä. Ravitsemuspassi on voimassa 5 vuotta.
Suorituksen rekisteröiminen tilille:
Toimipaikkojen esimiehet voivat avata omalle henkilöstölleen Ravitsemuspassi-tilin. Henkilökoh4

taiset Ravitsemuspassi-osaamistestisuoritukset kirjautuvat tilille, kun suorittaja valitsee rekisteröitymislomakkeen valikosta oman organisaationsa/yksikkönsä nimen. Rekisteröitynyt organisaatio
pääsee käyttäjätunnuksillaan seuraamaan tilille kertyneitä suorituksia. Toimipaikkakohtainen todistus on tulostettavissa, kun 80 prosenttia toimipaikan työntekijöistä on suorittanut passin hyväksytysti. Myös toimipaikkakohtainen todistus on voimassa 5 vuotta.

1 RAVITSEMUSPASSI – TAVOITTEENA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RUOKA JA RAVITSEMUS
Ruokapalveluiden tarjoamien aterioiden ravitsemuksellinen merkitys on suuri, sillä ruokapalvelut
valmistavat vuosittain yli 800 miljoonaa ateriaa eri ikä- ja väestöryhmiin kuuluville suomalaisille.
Tärkeää on, että aterioissa toteutuvat hyvän ravitsemuslaadun periaatteet eli ruoasta saadaan
sopivassa suhteessa energiaa sekä kaikkia tarvittavia ravintoaineita. Osana ravitsemuslaatuun kuuluvat myös monipuolinen aterioiden tarjonta (ateriakierto) sekä ruokailijoiden ohjaaminen terveellisiin valintoihin. Ateria edistää ruokailijan terveyttä parhaiten, kun ruokailutilanteessa täyttyvät
kaikki ravitsemuslaadun osa-alueet.
Ruokapalvelut - mitä ja kenelle?
Ruokapalveluilla tarkoitetaan kodin ulkopuolella tapahtuvaa järjestettyä ruokailua, jota toteuttavat
julkinen sektori (valtio, kunnat) sekä yksityinen sektori (ravintolat, henkilöstöravintolat, yksityisyrittäjät). Esimerkiksi koulu- ja työpaikkaruokailu ovat tyypillisiä kodin ulkopuolisia ruokailumuotoja.

Suomalaisten terveys on muuttunut vuosikymmenien ajan myönteiseen suuntaan. Hyvän kehityksen taustalla ovat erityisesti parantuneet ruokailutottumukset. Kasvisten, hedelmien ja marjojen
käyttö on nelinkertaistunut viime vuosikymmenien aikana. Myös suomalaisen ruokavalion rasvan
laatu on pitkällä aikavälillä parantunut: kovan eläinperäisen rasvan osuus on selvästi pienentynyt
ja pehmeän kasvirasvan osuus hieman lisääntynyt. Aivan viime aikoina kovan rasvan saanti on kuitenkin kääntynyt nousuun, ja sitä saadaan selvästi suositeltua enemmän. Tämä näkyy väestötasolla muun muassa veren kolesterolipitoisuuksien nousuna. Rasvan laadussa tapahtunut epäsuotuisa
muutos voi jatkuessaan kasvattaa riskiä sydän- ja verisuonitautisairastavuudelle. Myös suolan
saanti on viimeisimpien tutkimusten mukaan nousussa. Toimenpiteitä tarvitaan, jotta suomalaisten kansanterveys saadaan jälleen hyvälle tasolle.
Väestön terveyteen voidaan vaikuttaa ennen kaikkea ravitsemussuositusten mukaisella ruokavaliolla. Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa Terveyttä ruoasta! (2014) on annettu tavoitteet suomalaisten ravitsemuksen parantamiseksi. Näiden tavoitteiden pääkohdat ovat (ks. kohta 5.1):
• Vähennetään ruoan energiatiheyttä, lisätään ravintoainetiheyttä ja parannetaan hiilihydraattien laatua
• Parannetaan ruoan rasvan laatua lisäämällä tyydyttymättömän, pehmeän rasvan ja vähentämällä tyydyttyneen, kovan rasvan määrää ruokavaliossa
• Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä
• Vähennetään suolan käyttöä elintarvikkeissa ja ruoanvalmistuksessa
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Terveellisten aterioiden valmistaminen vaatii ammatillista osaamista, vastuullista asennetta ja riittävät yksikkökohtaiset resurssit. Tutkimuksista tiedämme, että ruokapalveluiden tarjoamista aterioista saadaan liikaa energiaa, rasvaa ja suolaa sekä liian vähän hyviä hiilihydraatteja ja kuituja. Tietoa, taitoa ja tekoja tarvitaan paremman ruoan ja ravitsemuksen puolesta.
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin ruokapalveluiden toiminnan kannalta keskeisistä
ravitsemuksen osa-alueista.

Osaamisesi ratkaisee joka aterialla.

2 LAUTASMALLILLA ON MONTA MERKITYSTÄ
Lautasmalli on käytännöllinen apuväline terveellisen, ravitsemussuositusten mukaisen aterian
havainnollistamiseen ja koostamiseen. Se auttaa hahmottamaan ruokavalion kokonaisuutta
yksittäisellä aterialla.
Lautasmallin mukainen annos pitää ruokamäärän kohtuullisena, mikä tukee ruokailijoiden terveyttä ja hyvinvointia: mallin avulla koostetusta ateriasta saadaan energiaa ja ravintoaineita
sopivassa suhteessa. Lautasmallia voidaan soveltaa kaikenlaisiin ruokiin, ruoanvalmistukseen ja
eri aterioille.

Lautasmalli käytännössä:
• 1/2 lautasesta täytetään ensin kasviksilla, esimerkiksi raasteilla, salaatilla ja/tai lämpimällä
kasvislisäkkeellä. Salaatin joukkoon sopii kasviöljypohjainen salaatinkastike
• Noin 1/4 täytetään täysjyväviljalisäkkeellä tai perunalla
• Viimeinen 1/4 kuuluu vähäsuolaiselle liha-, kala- tai munaruoalle tai
palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä sisältävälle kasvisruoalle
• Ruokajuomana on lasillinen rasvatonta maitoa tai piimää
• Lisänä on vähäsuolaista täysjyväleipää, jonka päällä on kasviöljypohjaista rasvalevitettä
• Marjat tai hedelmä jälkiruokana täydentävät aterian. Jälkiruoka ei
ole välttämätön
Perinteinen lautasmalli

Lautasmallin mukaisesti kootusta ateriasta saadaan noin 1/3 päivän
energiantarpeesta.

(Kuva: VRN)

Lautasmalli soveltuu monenlaisiin ateriavaihtoehtoihin
Lautasmalli toimii hyvin riippumatta annoksen koosta tai ruokailijasta: aterian osia voidaan pienentää tai suurentaa kunhan osien suhteet säilyvät samoina. Lapsen lautasmalli muistuttaa aikuisen mallia, ruoka-annoksen koko vain on pienempi.
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Lautasmallin mukaiset eväät
(Kuva: TTL/Virkeänä ratissa)

• Jos ruokana on keittoa, syödään sen ohella annos salaattia ja kasviöljypohjaista salaatinkastiketta
• Laatikkoruoissa, esim. lasagnessa, lautasesta puolet varataan
pääruoalle ja puolet kasviksille
• Lautasmallia voidaan soveltaa pääaterioiden lisäksi välipaloihin sekä aamu- ja iltapaloihin. Niiden perusta muodostuu kasviksista ja täysjyväviljatuotteista. Laadukkaita proteiininlähteitä,
kuten vähärasvaisia maito- ja lihatuotteita, voidaan käyttää
täydentämään ateriaa
• Lautasmalli toimii ilman lautastakin. Jos ateriana ovat eväät, ne kootaan mahdollisimman
pitkälle lautasmallin mukaisesti. •Retkeläisen eväiksi sopivat esimerkiksi hedelmät ja kasvispalat, kasvistäytteiset sämpylät ja tetra rasvatonta maitoa. Nuotiomakkaraksi valitaan mahdollisimman vähärasvainen ja -suolainen vaihtoehto, esimerkiksi Sydänmerkki-tuote.
Lautasmalli havainnollistaa myös ruoanvalmistusta
Lautasmallia voidaan soveltaa ruoanvalmistukseen. Kun ruoan
raaka-aineiden suhteet vastaavat lautasmallin suhteita, lopputulos on suositusten mukainen. Esimerkiksi ½ kg jauhelihaa sisältävään keittoon laitetaan 1 kg juureksia ja ½ kg perunoita. Raakaainesuhteiden lisäksi huomioidaan raaka-aineiden terveellisyys
ja terveelliset ruoanvalmistusmenetelmät.
Lautasmallin periaattein koostettu keitto, jossa on kasviksia 1/2,
perunoita 1/4 ja vähärasvaista ja
-suolaista makkaraa 1/4
(Kuva: Kotimaiset Kasvikset
ry/Reetta Pasanen)

2.1 Pääruoka: ¼ lautasesta
Lautasmallin mukaisesti koostettu ateria voi täyttää suositukset vain, kun pääruoka lisäkkeineen on ravitsemuksellisesti laadukas ja terveellisin periaattein valmistettu.

Pääruokina voidaan tarjota keittoja, kappaleruokia, kastikkeita, erilaisia laatikko- ja pataruokia
sekä pastoja. Terveellisen pääruoan raaka-aineita ovat vähärasvainen liha, kala, kananmuna sekä
proteiinipitoiset kasvikset. Kalasta saadaan runsaasti hyvälaatuista rasvaa ja D-vitamiinia. Siipikarjan liha on vähärasvaista ja laadultaan parempaa kuin naudan ja lampaan lihan rasva. Lihassa on
erityisen runsaasti hyvin imeytyvää rautaa. Punainen liha (naudan-, lampaan- ja sianliha) olisi hyvä
valita mahdollisimman vähärasvaisena ja lihavalmisteet lisäksi mahdollisimman vähäsuolaisina.
Lihavalmisteita ja punaista lihaa ei tulisi käyttää enempää kuin 500 g viikossa. Määrä tarkoittaa
kypsää lihaa ja vastaa raakapainoltaan 700-750 g:aa. Yksi annos kalaa tai lihaa painaa kypsänä noin
100–150 g.
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Pääruoan ravitsemuslaatuun vaikuttavat raaka-aineiden laatu ja käyttömäärät, ruoanvalmistusmenetelmät sekä reseptiikan noudattaminen. Proteiinipitoisen pääruoan vaikutus aterian ravintosisältöön on suuri, koska siitä saadaan merkittävin osa koko aterian sisältämästä rasva- ja
suolamäärästä. Tavoitteena on, että valmiissa ruoassa on kohtuullisesti rasvaa, joka on laadultaan
pehmeää, ja suolaa on käytetty mahdollisimman vähän.
Laatikkoruoissa ja keitoissa pääruokakomponentti ja energialisäke, kuten peruna, pasta tai riisi, on
yhdistetty. Sen vuoksi laatikkoruoan, esimerkiksi makaronilaatikon tai merimiespihvin, osuus lautasesta on puolet.
Pääruokina voidaan tarjota myös puuroja, joiden viljaraaka-aine on runsaskuituista eli sisältää vähintään 6 % kuitua. Maitopuuroihin käytetään vähärasvaista maitoa*. Puuroaterian lisäkkeiden
tulee olla proteiinipitoisia ja monipuolisia.
* Iäkkäille suositeltavimpia ovat rasvaisemmat, >1,5 % rasvaa sisältävät maitolaadut riittävän energian saannin turvaamiseksi.

Palkokasveista valmistuu proteiinipitoinen kasvisruoka
Palkokasveista tunnetuimpia ovat herneet, linssit ja pavut. Suomalaisessa ruokavaliossa palkokasvien
käyttö on melko vähäistä, vaikka niissä on runsaasti hiilihydraatteja, proteiinia, kuitua ja monia muita
tärkeitä ravintoaineita. Varsinkin soijalla on erinomainen ravintoainekoostumus, jota voi verrata lihaan. Myös sieniproteiinista (QuornTM) valmistetut tuotteet ovat laadukkaita kasvipohjaisia proteiininlähteitä.
Palkokasvit sopivat moniin erilaisiin pääruokiin, kuten keittoihin, muhennoksiin, pataruokiin, pihveihin
ja murekkeisiin. Näiden lisäksi palkokasveista valmistuu maukkaita lisäkkeitä, salaatteja, tahnoja,
soseita ja piirakoita.

2.2 Pääruoan lisäkkeet: ¼ lautasesta
Pääruokien peruna- ja viljapohjaisia lisäkkeitä kutsutaan energialisäkkeiksi. Parhaimmillaan
energialisäke sisältää runsaasti kuituja, vitamiineja ja kivennäisaineita eli toimii siten laadukkaiden hiilihydraattien lähteenä aterialla. Usein energialisäke tasoittaa myös pääruoan suola- ja
rasvapitoisuutta.

Aterialle sopivia lisäkevaihtoehtoja on monia
Peruna sisältää kohtuullisesti hiilihydraatteja (tärkkelystä), C-vitamiinia sekä useita kivennäisaineita. Perunaa suositellaan syötäväksi keitettynä, soseena tai uunissa kypsennettynä.
Täysjyväriisi, riisi-viljaseokset, täysjyväohrasuurimot, tumma pasta sekä muut kypsennettävät viljavalmisteet sopivat perunan ohella käytettäviksi. Laadukkaat viljapohjaiset lisäkkeet sisältävät
vähintään 6 % kuitua. Kuitu on peräisin jyvän kuorikerroksista. Pidemmälle jalostettujen valmisteiden, kuten valkoisen riisin (mm. pitkäjyväinen riisi, basmati- ja jasmiiniriisi) sekä vaalean pastan
viljaraaka-aineesta kuitupitoinen kuorikerros on poistettu. Valkoisessa viljassa on noin 80 % vä8

hemmän kuitua kuin täysjyväviljassa. Valkoisten viljavalmisteiden ravintoainetiheys on täysjyvätuotteita vähäisempi, mutta energiapitoisuus on suurempi.
Tiedätkö tämän viljasta?
Viljan jyvä koostuu kolmesta osasta: jauhoytimestä, alkiosta sekä näitä suojaavista kuorikerroksista,
joita jauhatuksessa kutsutaan leseeksi.
• Kivennäisaineita on enemmän jyvän kuori- kuin ydinosassa
• Kuitua on eniten kuorikerroksissa, rukiissa myös jyvän sisemmissä osissa
Täysjyväviljassa ovat mukana kaikki jyvän osat kuori ja alkio mukaan lukien. Näin myös kuitu, vitamiinit ja kivennäisaineet ovat tallella. Ruoanvalmistuksessa on hyvä muistaa, että täysjyväviljaa sisältävät ruoat kypsyvät hitaammin kuin ydinviljasta valmistetut.

Peruna ja muut energialisäkkeet ovat parhaimmillaan, kun ne valmistetaan terveellisin ruoanvalmistusmenetelmin eli mahdollisimman vähän suolaa ja rasvaa käyttäen. Kermaperunat, ranskanperunat ja muut runsasrasvaiset lisäkkeet eivät kuulu jokapäiväiseen ruokavalioon.
Peruna ja ohra sopivat ekologisuutta arvostaville
Päivittäisessä ruoanvalmistuksessa kotimainen peruna ja täysjyväohra ovat
laadukkaita ja ekologisia lisäkevaihtoehtoja.
Peruna sijoittuu ravitsemuksellisesti juuresten ja viljan välimaastoon. Se on kotimainen, ekologinen, monipuolinen ja
edullinen ruoka-aine. Myös kotimainen täysjyväohra on hyvä
ja ympäristön kannalta kestävä lisäkevaihtoehto.
Lue lisää kestävän kehityksen mukaisesta ruokatarjonnasta kohdasta 6.1

2.3 Kasvikset: ½ lautasesta
Kasviksiksi luokitellaan vihannekset, juurekset, pavut, palkokasvit, sienet, yrtit, marjat ja hedelmät. Aterialla puolet lautasesta täytetään tuoreilla salaateilla, raasteilla ja lämpimillä kasvislisäkkeillä.

Vähän energiaa sisältävät kasvikset ovat terveellisen ruokavalion kulmakivi ja osa jokaista ateriaa. Ne sopivat keventämään erilaisia ruokia
ja ateriakokonaisuuksia, mikä samalla parantaa ruokien ravintosisältöä. Kasvikset tuovat aterialle myös värejä ja makua.
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Kasvikset edistävät terveyttä ja
hyvinvointia
(Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry)

Päivittäin kasviksia tulisi nauttia vähintään 500 g, joista osa tuoreina ja osa ruokien raaka-aineina.
Kasvikset sisältävät paljon kivennäisaineita ja vitamiineja, kuten C-vitamiinia ja folaattia. Ruoanvalmistus ja pakastus vähentävät joidenkin herkimpien vitamiinien määrää, mutta silti käsitellyissäkin kasviksissa on paljon suojaravintoaineita ja kaikki kuitu tallella.
Kasviksia voidaan käyttää esimerkiksi seuraavasti:
• Tuoreannos kasviksia on suositeltavaa kuulua lähes jokaiseen ateriaan ja ruokailukertaan,
myös keittojen ja puurojen oheen. Tuoreannos voi olla tuoresalaattia, tuoreita vihanneksia, juurespaloja, tuoreita marjoja, tuoremarjakeittoa tai hedelmiä
• Kasviksia on hyvä tarjota myös kypsennettyinä lisäkkeinä ja ruokien osana keitoissa, kastikkeissa, padoissa ja laatikoissa, jolloin esimerkiksi lihaa riittää pienempikin määrä. Puolivalmisteisiin raastetut ja pilkotut kasvikset sekä yrtit antavat uutta makua
• Sekä tuoreet että kypsennetyt kasvikset ovat parhaimmillaan sellaisenaan. Tarvittaessa salaattia tai keitettyjä kasviksia voidaan kostuttaa pienellä määrällä kasviöljyä. Kasviöljypohjaiset
salaatinkastikkeet tarjoillaan erikseen
• Jos ruokailijat ovat lapsia, on hyvä muistaa, että lapset pitävät raaoista kasviksista enemmän
kuin kypsistä ja haluavat ne lautaselle selkeästi omina ryhminään
• Marjat voidaan tarjota miedosti sokeroituina sellaisenaan tai tuoremarjakeittoina
• Kasvikset sopivat erinomaisesti leivonnaisiin, piirakoihin ja leipiin. Raastettu omena, porkkana
ja kesäkurpitsa mehevöittävät useita taikinoita. Hedelmät ja marjat sopivat leivonnaisten ja
piirakoiden täytteisiin
Huomioitavaa on, että etikkasäilykkeet, puolukkahillo tai muut vastaavat sokeroidut tai suolatut
tuotteet eivät korvaa tuoresalaatteja. Myöskään riisiä, perunaa, pastaa, lihaa, kalaa tai broileria
sisältävät ruokasalaatit, kuten italiansalaatti eivät ole tuoresalaatteja.
1/2 kiloa on koko päivän kasvisannos
Kasviksia suositellaan nautittavaksi päivässä vähintään puoli kiloa, joka saadaan 5–6 oman kämmenen
kokoisesta annoksesta. Määrään ei lasketa perunaa eikä mehuja. Puolen kilon tavoite täyttyy helposti,
kun kasviksia syödään jokaisella päivän aterialla: salaatteina, lämpiminä lisäkkeinä, raasteina, pääruokina, leivän päällä, välipaloina ja jälkiruokina.
Tutkimuksissa on saatu viitteitä, että kasvisten runsas käyttö suojaa monilta kroonisilta sairauksilta.
Vaikka suomalaisten kasvisten käyttö on parantunut, niitä syödään silti suosituksia vähemmän. Tämä
vaikeuttaa myös päivittäisen kuidunsaantisuosituksen 25–35 g/vrk toteutumista.

2.4 Salaatinkastike
Joka päivä aterian yhteydessä tarjotaan kasviöljypohjaista kastiketta salaatin kanssa. Sopiva
määrä on ½–1 rkl salaattiannosta kohti.
Rasvan laadun parantamiseksi suomalaiset tarvitsevat pehmeitä kasvirasvoja ruokavalioonsa. Päivittäiseen salaatti- tai tuorekasvisannokseen on suositeltavaa lisätä tilkka kasviöljypohjaista salaatinkastiketta tai kasviöljyä sellaisenaan.
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Tiedätkö tämän rasvasta?
Tyydyttymätön rasva/Tyydyttymättömät rasvahapot
= Jääkaappilämpötilassa pehmeää rasvaa, jota on erityisesti kaloissa ja muissa merenelävissä,
useimmissa kasviöljyissä, kasviöljypohjaisissa margariineissa ja rasvalevitteissä, pähkinöissä ja siemenissä sekä avokadossa. Tyydyttymättömästä rasvasta käytetään myös nimitystä pehmeä rasva.
Tyydyttynyt rasva/Tyydyttyneet rasvahapot
= Jääkaappilämpötilassa kovaa rasvaa, jota on erityisesti rasvaisissa maitovalmisteissa kuten juustoissa ja voissa sekä rasvaisissa lihoissa ja lihavalmisteissa. Myös eräät kasvirasvat, kuten kookosrasva ja palmuöljy, sisältävät paljon tyydyttynyttä rasvaa. Tyydyttyneestä ja transrasvasta yhdessä käytetään myös nimitystä kova rasva.

Salaatinkastikkeet sopivat kaikenlaisten tuorekasvisten maustajiksi:
• Kasviöljy- eli esimerkiksi rypsi- ja rapsipohjaiset salaatinkastikkeet ovat monipuolisen, runsaasti pehmeää rasvaa sisältävän koostumuksensa vuoksi suositeltavimpia vaihtoehtoja
• Öljypohjaiset kastikkeet antavat myös mehevyyttä ja makua salaatteihin ja raasteisiin
• Majoneesit voivat olla ravintosisällöltään lähes öljykastikkeiden vertaisia. Ne ovat kuitenkin
koostumukseltaan paksuja, jolloin kohtuullinen annostelu on vaikeaa. Runsas annostelu kohottaa helposti aterian energiapitoisuutta
• Jos salaatinkastikkeena tarjotaan maitopohjaisia tai rasvattomia vaihtoehtoja, kuten mehukastikkeita, pehmeän rasvan osuus jää usein aterialla pieneksi
• Kastikkeet tarjotaan pääosin erikseen, jolloin ruokailija voi omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti käyttää niitä haluamansa määrän. Koska öljypohjaiset kastikkeet sisältävät
kuitenkin runsaasti energiaa, ruokailijoita on syytä ohjata käyttämään kastikkeita kohtuullisesti
esimerkiksi pienen tarjoilukauhan avulla
• Salaatinkastike kuuluu myös lasten lautasmalliin
Taulukko 1. Esimerkkejä erityyppisten salaatinkastikkeiden sisältämän rasvan laadusta
Salaatinkastike, 1 rkl (15 g)

Rasvaa g

Pehmeää rasvaa g

Ranskalainen salaatinkastike

7

5

Majoneesi noin 40 %

6

5

Kevyt öljypohjainen salaatinkastike

1

1

Kermaviilikastike

2

0,4

0,2

0,1

Rasvaton salaatinkastike
Lähde: Fineli

Suolaamattomat tai muulla tavoin kuorruttamattomat pähkinät, mantelit ja siemenet (esim. auringonkukan-, seesamin-, pinjan- ja kurpitsansiemenet) ovat myös hyviä pehmeän rasvan lähteitä.
Niitä voidaan nauttia lajeja vaihdellen noin 30 g (2 rkl) päivässä eli 200–250 g viikossa. Pähkinät ja
siemenet sopivat erityisen hyvin salaatinkastikkeen ohella salaatin maustajaksi ja lisäkkeeksi.
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2.5 Leipä
Aterian yhteydessä tarjotaan 1–2 viipaletta runsaskuituista, vähäsuolaista täysjyväleipää.

Suomalaisessa ruokavaliossa päivän kuituannos saadaan usein helpoiten leivästä. Siitä suositaan
täysjyväisiä vaihtoehtoja, joissa on kuitua vähintään 6 g/100g. Täysjyväleivällä tarkoitetaan leipää, jonka valmistuksessa käytetystä viljasta vähintään 50 % on täysjyväviljaa eli kokonaisista jyvistä jauhettua jauhoa. Ruisleipä on suomalaisen ruokavalion paras kuidunlähde. Runsaasti kuitua on
myös ruisnäkkileivissä sekä joissakin vaaleissa leivissä, joiden valmistamiseen on käytetty täysjyväviljaa. Parhaimmillaan leipä voi sisältää kuitua jopa 15 g/100g.
Kun leipää, puuroa, mysliä tai muita täysjyväviljavalmisteita syödään usealla päivän aterialla ja
ruokavaliossa on runsaasti kasviksia, kuidun päivittäinen saantisuositus täyttyy. Viljavalmisteiden
suositeltava päivittäinen käyttömäärä on noin 6 annosta naisille ja noin 9 annosta miehille. Annos
tarkoittaa yhtä leipäviipaletta tai noin 1 dl:aa keitettyä täysjyvälisäkettä.
Taulukko 2. Esimerkkejä erilaisten leipien kuitupitoisuuksista
Leipälaji

Kuitupitoisuus %

Ruisnäkkileipä

17

Ruisleipä perinteinen

11

Ruisleipä 51 % ruista

8

Kauraleipä

3-10

Sekaleipä

4-9

Moniviljaleipä

4-7

Ranskanleipä

3,5

Hiivaleipä

3

Lähteet: Fineli, valmistajien tiedot

Kasvikset eivät korvaa leipää aterialla
Kasvikset sisältävät kuitua 2–3 g/100 g. Ne eivät yllä kuitupitoisuudellaan täysjyväviljan tasolle,
mutta ovat silti hyviä kuidunlähteitä. Runsaimmin kuitua on palkokasveissa eli pavuissa, herneissä
ja linsseissä sekä pähkinöissä ja monissa siemenissä. Useimmissa vihanneksissa, perunassa, marjoissa ja hedelmissä kuitua on vain 1–2 g/100 g. Siten esimerkiksi ruisleipäviipaleessa on neljä kertaa enemmän kuitua kuin salaattiannoksessa. Suositeltavaa päivän kuitumäärää on vaikea koota
pelkästään kasviksista.
Pehmeän leivän sopiva suolapitoisuus on enintään 0,7 %, näkkileivän enintään 1,2 %
• Leivällä on keskeinen merkitys aterian suolapitoisuudelle
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- Pelkästään normaalisuolaisesta leivästä voi kertyä puolet aterian suositellusta
enimmäissuolamäärästä
- Tarjoamalla vähäsuolaista (<0,7 %) leipää suolan saanti aterialta vähenee huomattavasti
- Monissa leivissä suolapitoisuus on huomattavan suuri. Erityisen suolaisia ovat ulkomailta tulevat tuotteet, joita myydään mm. raakapakasteina jakaa kappaleen oudosti.
• Ammattikeittiöihin leipää tilattaessa toive vähäsuolaisuudesta on syytä mainita toimittajalle.
Vähäsuolaisia leipiä (Sydänmerkki-leipiä) on ammattikeittiöille melko runsaasti tarjolla

Sydämellistä leipää, kiitos!
Sydänmerkki leivässä takaa vähäsuolaisen valinnan: Sydänmerkki-leivän suolamäärä
on korkeintaan 0,7 % ja se on myös hyvä kuidun lähde.
Itseleivotun leivän suolaprosentiksi saadaan 0,7, kun taikinaan laitetaan suolaa 15 g/1
litra taikinanestettä. Kuitupitoisuutta voidaan lisätä täysjyväjauhoilla, siemenillä, leseillä, hiutaleilla, jyvillä ja kasvisraasteilla sekä
-soseilla.
Ammattikeittiöille on tarjolla runsaasti Sydänmerkki-leipiä.
Kuinka monta Sydänmerkillä varustettua leipää keittiössänne on käytössä?
(Kuvat: Suomen Sydänliitto ry)

2.6 Leipärasva
Aterian yhteydessä tarjotaan päivittäin kasviöljypohjaista rasvalevitettä, joka sisältää runsaasti
pehmeää rasvaa. Sopiva määrä levitettä on noin 1 teelusikallinen/leipäviipale.
Rasvakoostumukseltaan hyvälaatuisen levitteen rasvasta pehmeää rasvaa on vähintään 2/3 ja
kovaa rasvaa enintään 1/3. Leipärasvana tulisi käyttää vähintään 60 % rasvaa sisältävää kasviöljypohjaista rasvalevitettä. Kasviöljyt ja niistä tehdyt rasvalevitteet ja margariinit sisältävät runsaasti
pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa ja E-vitamiinia. Kasviöljypohjaiset rasvalevitteet ovat lisäksi hyviä D-vitamiinin lähteitä. Niiden tulisi olla näkyvän rasvan lähteinä ruokavaliossa. Sopiva levitteen
suolapitoisuus on enintään 1 %.
Levitteessä rasvan laatu ratkaisee:
• Jokaisen leipäviipaleen päälle tarvitaan kasviöljypohjaista rasvalevitettä pehmeän rasvan riittävän saannin turvaamiseksi
• Useimmat margariinit ja kasvirasvalevitteet ovat suositeltavia. Tarjolla olevan rasvalevitteen
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rasvapitoisuus voi vaihdella asiakkaiden mieltymysten mukaan, mutta suositeltavinta on käyttää runsaammin eli 60–70 % rasvaa sisältäviä levitevaihtoehtoja. Ne sisältävät pehmeää rasvaa
kevytmargariineja enemmän
• Tuorejuusto sopii tarjottavaksi, kun se täyttää kriteerit kovan rasvan (enintään 1/3) ja suolan
(enintään 1 %) suhteen, samoin itse tehdyt voi-kasviöljy-vesi -seokset, jos valmistussuhde on
1:1:1
• Kypsytettyjen, esimerkiksi edam- ja emmentaljuustojen käyttö leivän päällä ei korvaa margariinia. Monet juustot sisältävät runsaasti kovaa rasvaa

Taulukko 3. Esimerkkejä levitteiden rasvan laadusta
Rasvalevite

Rasvaa %

Kovan rasvan osuus %

30–70

90

Rasvaseos 40
(voi + öljy)

40

40

Rasvaseos 80
(voi + öljy)

80

50

Voi

80

65

20-24

60

Kasvirasvapohjainen tuorejuusto

26

30

Maitorasvapohjainen tuorejuusto

30

70

Itse tehty voi-kasviöljylevite
(1/3 voi, 1/3 vesi, 1/3 öljy)

70

20

Margariinit, kasvirasvalevitteet

Sulatejuustot

Lähteet: Fineli, Suomen Sydänliitto

Tiedätkö tämän margariineista?
Margariineissa on vain vähän lisäaineita, ja ne ovat viranomaisten turvallisiksi arvioimia sekä hyväksymiä. Margariineissa käytettyjä lisäaineita on luonnostaan mm. sitrushedelmissä, ruokasoodassa ja joissakin luonnonmarjoissa. Lisäaineet parantavat margariinien säilyvyyttä.
Margariineihin lisätään rasvaliukoisia A- ja D-vitamiineja; E- ja K-vitamiineja niissä on
runsaasti luonnostaan. Transrasvoja suomalaisissa margariineissa ei ole.
Laadultaan hyvän leipärasvan tunnistaa Sydänmerkistä!

2.7 Ruokajuomaksi rasvaton maito tai piimä
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Joka päivä aterian yhteydessä tarjotaan lasillinen rasvatonta maitoa tai piimää.

Ruokajuomana tulee suosia rasvatonta maitoa tai piimää, vettä tai kivennäisvettä. Nestemäiset
maitovalmisteet ovat monipuolinen ravintoaineiden lähde.
• Rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet ovat tärkeitä proteiinin, kalsiumin, jodin, Dvitamiinin ja monien muiden ravintoaineiden lähteitä
• Rasvatonta maitoa tai piimää tulee olla tarjolla kaikenikäisille: päiväkoti- ja kouluikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Iäkkäille sopivat myös rasvaisemmat valmisteet (vähintään 1,5 % rasvaa) riittävän energian saannin turvaamiseksi
• Myös laktoosirajoitteisissa ruokavalioissa suositaan rasvattomia ja vähärasvaisia vaihtoehtoja
• Nestemäiset maitovalmisteet voidaan tarvittaessa korvata kasviperäisillä soija- ja kaurajuomilla, jotka on täydennetty kalsiumilla ja D-vitamiinilla
• Jos tarjolla on useita maitolaatuja, rasvaton maito asetetaan ensisijaisena vaihtoehtona tarjolle niin, että se on helposti saatavissa ja mahdollisimman kylmää
• Maidoksi kahviin ja teehen suositellaan rasvatonta, ykkös- tai kevytmaitoa
• Janojuomaksi suositeltavin on vesijohtovesi. Täysmehuja voi nauttia yhden lasillisen päivässä
aterian yhteydessä. Sokeroituja juomia ei tule käyttää säännöllisesti
• Kaikkien juomien ohjeellinen määrä päivässä on 1–1,5 litraa ruoan sisältämän nesteen lisäksi
Tiedätkö tämän maidosta?
Maitoa ja muita nestemäisiä maitovalmisteita on täydennetty vuodesta 2003 D-vitamiinilla, jonka
saanti jää suomalaisilla helposti riittämättömäksi. Luomumaitoa ja muita luomutuotteita ei täydennetä.
Normaali- ja runsasrasvaiset maitovalmisteet, kuten kevyt- ja täysmaito, eivät ole monipuolisempia
ravintosisällöltään, kuin rasvattomat tai vähärasvaiset tuotteet. Ne eivät myöskään sisällä esimerkiksi
luontaisesti suurempia määriä D-vitamiinia.

Maitotuotteet nostavat helposti kovan rasvan kokonaismäärää ruokavaliossa
Kalsiumin päivittäisen saantisuosituksen täyttymiseksi on suositeltavaa, että joka päivä nautitaan
• Yhteensä 5–6 dl nestemäisiä, enintään 1 % rasvaa sisältäviä maitovalmisteita: maitoa, piimää,
jogurttia, viiliä ja rahkaa
• 2–3 viipaletta enintään 17 % rasvaa sisältävää ja enintään 1,2 % suolaa sisältävää juustoa
Rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet sopivat parhaiten päivittäiskäyttöön, sillä maidon
rasvasta 2/3 on haitallista kovaa rasvaa. Arkisin ruoka on suositeltavaa valmistaa vähärasvaisista
tuotteista ja säästää rasvaisemmat tuotteet harvemmin valmistettavien ruokien raaka-aineiksi.
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2.8 Välipalat ja kokoustarjoilut
Terveelliset välipalat täydentävät pääaterioita ja auttavat hallitsemaan syömistä. Säännöllinen
ruokailu 3–4 tunnin välein auttaa pitämään verensokerin tasaisena koko päivän. Lautasmalli
toimii apuna välipalojen ja kokoustarjoiluiden koostamisessa. Myös jälkiruokien valmistamiseen
sopivat terveelliset periaatteet.

Välipaloja ja kokoustarjoiluja koskevat samat suositukset kuin pääaterioitakin. Välipalaruokien
perustan muodostavat runsaskuituiset täysjyväviljatuotteet, joita täydentävät eriväriset kasvikset.
Vähärasvaisia maito- ja lihatuotteita sekä palkokasveja käyttämällä saadaan aikaan monipuolinen
ja terveellinen kokonaisuus. Sokerin ja suolan käytössä noudatetaan kohtuullisuutta. Terveellisten
välipala-ainesten tunnistamisessa auttaa Sydänmerkki.
Taulukko 4. Esimerkkejä hyvistä välipala- ja kokoustarjoiluista
Ruokaryhmä

Suositus käytöstä

Viisaat välipalavinkit

Kasvikset,
marjat ja
hedelmät

Monipuolisesti ja vaihtelevasti.
Jokaisen välipalan tulee sisältää
kasviksia, marjoja ja/tai hedelmiä,
jolloin 1/2 kilon päivittäinen kasvissuosituskin on helppo saavuttaa

Leipä ja
puurot

Leipä runsaskuituisena ≥6 g/100g,
(ruisleipä mieluiten ≥10 g/100 g) ja
vähäsuolaisena ≤0,7 %
(näkkileivät ≤1,2 %)

Tuoreita ja värikkäitä kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositaan syötäväksi sellaisinaan sekä esim. leivillä, pirtelöissä,
rahkavälipaloissa, dippilautasella ja tuoremarjakiisseleissä.
Kasvikset sopivat erinomaisesti myös piirakoihin, pannareihin ja lämpimiin voileipiin. Mausteilla ja yrteillä saadaan
välipaloihin raikasta makua.
Viljavalmisteet valitaan täysjyväisinä. Leseitä ja hiutaleita
lisätään esim. taikinoihin, jogurtteihin ja pirtelöihin. Leipien
lisäksi myös puurot ovat hyviä vaihtoehtoja. Ohessa tarjotaan aina kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

Makeat ja
suolaiset
leivonnaiset

Valmistuotteissa tavoitteena rasvaa
≤10 g/100 g.
Kovaa rasvaa alle 30 % rasvoista.
Suolaa enintään 0,7 %

Hiivataikinoita suositaan muro- ja voitaikinoiden sijaan.
Runsaasti kovaa rasvaa sisältäviä leivonnaisia kuten keksejä,
viinereitä ja pasteijoita ei tarjota päivittäin.
Makeista leivonnaisista pulla ja pullapohjaiset marja- ja
hedelmäpiirakat ovat parhaita vaihtoehtoja; suolaisista
leivonnaisista suositaan karjalanpiirakoita ja vähärasvaisia,
sämpylätaikinapohjaisia ja kasvispitoisia piirakoita.

Rasva leivissä
ja leivonnaisissa

Runsaasti pehmeää rasvaa sisältävät margariinit, kasvirasvalevitteet,
kasviöljyt

Leivillä suositaan margariinia tai kasvirasvalevitettä; ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa kasviöljyä, pullomargariinia
tai rasiamargariinia.

Leikkeleet ja
makkarat

Vähärasvaisina: täyslihavalmisteet
≤4 g/100 g, leikkelemakkarat ≤12
g/100 g. Suolaa ≤1,8 %

Leikkeleitä ja makkaroita tarjotaan vain kohtuullinen määrä
esim. yksi viipale/leipä. Salaatinlehdet, paprikarenkaat,
tomaatti- ja kurkkuviipaleet ovat hyvä vaihtoehto leikkeleille.

Juustot

Vähärasvaisina ≤17 g/100 g tai
kasvirasvapohjaisina. Suolaa ≤1,2 %

Juustoa tarjotaan vain kohtuullinen määrä, yksi viipale
/leipä, ks. vaihtoehdot edellä. Juuston käyttöä kohtuullistetaan suolaisissa leivonnaisissa, kuten pizzoissa ja piirakoissa.

Jogurtit ja

Rasvattomina, vähärasvaisina ≤1
g/100 g tai kasvirasvapohjaisina.

Kokeile kaura- ja soijapohjaisia välipalatuotteita.
Maustamattoman jogurtin ja viilin kanssa tarjotaan marjoja
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viilit

Hiilihydraatteja enintään 12/100g,
jolloin sokerin määrä pysyy kohtuullisena

ja pilkottuja hedelmiä. Jogurtista ja piimästä saa hyviä marja- ja hedelmäjuomia.

Juomat

Rasvaton maito, vesi tai
muut kevyet vaihtoehdot

Mehuja laimennetaan riittävästi tai käytetään kevytmehuja.
Tuoremehua tarjottaessa käytetään laimennussuhdetta 1:1.
Kaakao valmistetaan mieluiten rasvattomaan maitoon.
Huom. vesi on paras janojuoma!

Lähteet: Miten olis välipala? Ammattilaisen opas. Suomen Sydänliitto, Kotimaiset Kasvikset ry, Syöpäjärjestöt

2.9 Lautasmallin koostumus: Ravintoaineet lautasella
Ruoasta saatavia ravintoaineita tarvitaan elimistön tärkeisiin tehtäviin, kuten energian tuottamiseen ja elintoimintojen säätelyyn. Lautasmallin periaattein valmistettu ja koostettu ateria
takaa, että ruoasta saadaan sopivassa suhteessa energiaa sekä muita välttämättömiä ravintoaineita.

Ravitsemussuosituksia annetaan sekä ruoasta että ravintoaineista. Ruokasuositukset koskevat
ruoka-aineryhmiä (esimerkiksi maitovalmisteet, kasvikset, liha), joiden pohjalta on laadittu muun
muassa lautasmalli ja ruokakolmio (ks. kuvat alla). Ravintoainesuosituksilla tarkoitetaan puolestaan energian, energiaravintoaineiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden saantisuosituksia. Ravitsemuksellisesti riittävä ruokavalio voidaan koostaa monista eri ruoka-aineista ja elintarvikkeista.
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Kuva 1. Lautasmalli sisältää ruoka-aineita kaikista ruoka-aineryhmistä. Siten myös
ravintoaineita saadaan monipuolisesti (VRN 2014).
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Kuva 2. Ruokakolmio havainnollistaa lautasmallia selvemmin ruokavalion kokonaisuutta.
Kolmion alaosassa olevat ruoka-aineet muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan.
Huipulla olevia käytetään harkiten (VRN 2014).

Monipuolisesta suomalaisesta ruoasta saadaan riittävästi kaikkia ravintoaineita. Usein toistuvilla
arkisilla ruokavalinnoilla on suurin merkitys ruokavalion kokonaisuuteen. Yksittäisen elintarvikkeen
kohtuukäyttö ei yleensä heikennä tai paranna ruokavalion ravitsemuksellista laatua. Oikeat ruokavalinnat ovat sitä tärkeämpiä, mitä pienempiä ruokamääriä syödään.

2.9.1 ENERGIA
Riittävä energiansaanti on välttämätöntä. Energiaa tarvitaan kaikkiin peruselintoimintoihin,
kuten hengittämiseen ja lämmöntuottoon. Energian saanti ja kulutus ovat tasapainossa, kun
yksilö on normaalipainoinen ja jaksaa liikkua.

Energian tarpeeseen ja kulutukseen vaikuttavat muun muassa sukupuoli, ikä, paino ja liikunnallinen aktiivisuus. Kasvuiässä olevien nuorten energiantarve on keskimäärin suurempi kuin aikuisten,
samoin paljon liikkuvien energiantarve on suurempi kuin vähän liikkuvien. Monilla ikäihmisillä on
sairauksia, jotka lisäävät energiantarvetta.
Energiaravintoaineissa on eroja
Energiaa saadaan hiilihydraateista, rasvoista ja proteiineista, minkä vuoksi niitä kutsutaan energiaravintoaineiksi. Myös alkoholissa on energiaa.
Energiaravintoaineiden sisältämissä energiamäärissä on eroja. Esimerkiksi rasva sisältää yli kaksinkertaisen määrän energiaa verrattuna hiilihydraatteihin ja proteiineihin:
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Ravintoaine

Energiaa 1 g/ravintoainetta

Hiilihydraatit

17 kJ = 4 kcal

Proteiinit

17 kJ = 4 kcal

Rasvat

38 kJ = 9 kcal

Alkoholi

30 kJ = 7 kcal

Mitä energiantarve tarkoittaa käytännössä?
Ihmisen energiantarve on noin 25–30 kcal normaalipainokiloa kohti. Ravitsemussuosituksissa
energiaravintoaineiden suositeltavat päivittäiset saantimäärät ilmaistaan prosentteina kokonaisenergiasta (E%). Esimerkiksi 70 kg painavan henkilön energiantarve on noin 2000 kcal/vrk ja hänen
tulisi nauttia päivittäin enintään 300 g hiilihydraatteja, 90 g rasvoja ja 100 g proteiinia (taulukko 5).
Ruokapalveluiden ateriatarjonnan suunnitteluun on laadittu omat, tarkemmat viitearvot hiilihydraattien, proteiinien ja rasvojen suhteen.
Taulukko 5. Energiaravintoaineiden suositeltava saanti energiaprosentteina sekä grammoina päivää
kohti 2000 kcal:n ruokavaliossa
Energiaravintoaine

Saantisuositus

Suositus ruokapalvelujen ateriasuunnitteluun

Hiilihydraatit

45 - 60 E%

-sokeri

enintään 10 E%

enintään 50 g

-kuitu

25 - 35 g

25 - 35 g

Rasvat

25 - 40 E%

-tyydyttynyt
(kova) rasva

enintään 10 E%

enintään 20 g

-kertatyydyttymätön
(pehmeä) rasva

10 - 20 E%

20 - 45 g

-monityydyttymätön
(pehmeä) rasva

5 - 10 E%

10 - 20 g

Proteiinit

10 - 20 E%

52 - 53 E%

32 - 33 E%

18 E%

Suositus (noin) käytännössä
henkilöllä, jonka kokonaisenergiantarve on 2000 kcal/vrk
225 - 300 g

55 - 90 g

50 - 100 g

Energiaravintoaineiden saantisuositukset ovat riippuvaisia toisistaan. Jos esimerkiksi rasvojen
määrää oleellisesti vähennetään, on vaarana että sokerin ja vähäkuituisten hiilihydraattien määrä
ruokavaliossa kasvaa. Kun päivittäisessä ruoanvalmistuksessa ja aterioiden koostamisessa huomioidaan ravitsemussuositukset sekä lautasmalli, energiaa ja muita ravintoaineita saadaan aterioista sopivassa suhteessa.
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Tiedätkö tämän energiasta?
Ihmisen energiantarpeen ja -saannin virallinen mittayksikkö on joule (J) ja sen kerrannaisyksikkö kilojoule (1000 J = 1 kJ). Käytännössä energiayksikkönä käytetään usein kilokaloria (kcal): 1 kcal = 4,2 kJ ja
1 kJ = 0,24 kcal. Kun energiayksikköjä muutetaan toisikseen päässä laskien, voidaan nyrkkisääntönä
muistaa, että 1 kcal on noin 4 kJ ja 1 kJ on noin 1/4 kcal
Pala ruisleipää (25-30 g) sisältää energiaa 200 kJ. Paljonko se on kilokaloreina?
200 kJ : 4 = 50 kcal
Runsasrasvaisessa leivonnaisessa, esim. viinerissä, on rasvaa noin 15 g, hiilihydraatteja 30 g ja proteiinia 5 g. Paljonko viineristä saadaan energiaa?
15 g x 9 kcal = 135 kcal, 30 g x 4 kcal = 120 kcal, 5 g x 4 kcal = 20 kcal
Yhteensä siis 275 kcal

2.9.2 HIILIHYDRAATIT
Hiilihydraattipitoiset ruoka-aineet ovat ruokavalion perusta: ne ovat ensisijainen ja edullinen
energianlähde. Suositus hiilihydraattien osuudeksi kokonaisenergiasta, 45–60 E% (ateriasuunnittelussa 52-53 E%), perustuu niiden suotuisiin terveysvaikutuksiin. Jotta hiilihydraattien saanti
olisi riittävää, päivittäiseen ruokavalioon tulee sisältyä esimerkiksi 6 palaa täysjyväleipää, pääaterioilla perunaa, riisiä tai pastaa sekä 5–6 annosta kasviksia, hedelmiä ja marjoja.
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Ravinnon hiilihydraatit koostuvat tärkkelyksestä, sokereista ja ravintokuidusta. Näitä kaikkia hiilihydraatteja on kasvikunnan tuotteissa. Lisäksi eläinkunnan tuotteista maidossa on maitosokeria.
Suositeltavia hiilihydraatteja ovat kuitupitoisista ruoka-aineista saatavat hiilihydraatit, jotka
imeytyvät hitaasti ja pitävät kylläisenä pitkään. Kuidun lisäksi nämä hiilihydraatit sisältävät runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita. Hyvälaatuisia hiilihydraatteja saadaan:
• Täysjyväviljavalmisteista
• Vihanneksista ja juureksista
• Hedelmistä ja marjoista

Hiilihydraattien suosituksissa laatu on määrää tärkeämpi

Suomalaisten tulisi syödä enemmän laadukkaita, kuitupitoisia hiilihydraattien lähteitä ja
rajoittaa sokeripitoisten ja vaaleaa viljaa sisältävien tuotteiden käyttöä. Keskeistä on,
että kuitua saadaan riittävästi ja että liiallista sokerin saantia vältetään.
Vaaleasta viljasta ja sokeripitoisista tuotteista, kuten makeisista, jäätelöstä, juomista ja leivonnaisista saadaan nopeasti verensokeria kohottavia hiilihydraatteja. Nämä tuotteet sisältävät paljon
energiaa, mutta eivät juurikaan kuitua tai muita hyödyllisiä ravintoaineita. Runsassokeristen elintarvikkeiden toistuvan käytön rajoittaminen on tärkeää ylipainon ja hammashaittojen ehkäisemiseksi.

Kuitua täysjyväviljavalmisteista kasviksia unohtamatta
Kuitupitoisesta ruoasta on paljon hyötyä. Se pienentää veren kolesterolipitoisuutta, edistää vatsan
toimintaa ja tasapainottaa verensokeria. Täysjyvävilja ja kasvikset ovat myös erinomaisia painonhallinnassa, sillä ne eivät sisällä turhaa energiaa. Kuidut lisäävät kylläisyyttä ja pitävät näläntunteen pitkään poissa. Sekä liukenematon että liukoinen kuitu ovat terveyden kannalta suotuisia.
Kahdenlaista kuitua
• Liukenemattomat viljakuidut edistävät vatsan toimintaa ja antavat kylläisyyden tunteen. Liukenematon kuitu edistää myös suolen terveyttä ja suojaa mm. suolistosyöviltä.
Liukenematonta kuitua on runsaasti täysjyväviljassa ja pähkinöissä.
• Liukoinen kasvikuitu hidastaa mahalaukun tyhjenemistä, mikä tasaa aterian jälkeisen verensokerin nousua ja insuliinivastetta sekä auttaa säilyttämään kylläisyyden tunteen pitempään. Liukoinen
kuitu alentaa myös veren kolesterolipitoisuutta.
Liukoista kuitua on runsaasti marjoissa, hedelmissä ja palkokasveissa.
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Sokeria saadaan runsaasti piilosokerina
Tavallinen hienosokeri (sakkaroosi) koostuu hedelmäsokerista (fruktoosi) ja rypälesokerista (glukoosi). Hedelmissä on luontaisesti fruktoosia. Myös maidossa on luontaisesti sokeria, laktoosia.
Ruoka-aineiden luontaisesti sisältämä sokeri ei kuitenkaan heikennä ruokavalion laatua toisin kuin
tuotteisiin lisätty sokeri. Suomalaisten sokerin saanti on kasvanut erityisesti virvoitusjuomien, mehujen ja makeisten käytön yleistyttyä. Erityisesti nuoret ja naiset nauttivat sokeria liikaa. Valtaosa
sokerista saadaan piilosokerina välipaloista.
Puhdistettujen sokerien tulisi kattaa enintään 10 % päivän kokonaisenergiasta. Käytännössä päivittäiseen ruokavalioon mahtuu noin 50 g eli reilu ½ dl hienosokeria päivässä.
Sokerin saanti vähenee, kun
• Vältetään sokeria ja runsassokerisia elintarvikkeita, kuten makeisia, maustettuja jogurtteja,
vanukkaita, hilloja, leivonnaisia, maustettuja muroja ja myslejä, mehuja ja virvoitusjuomia
• Valitaan Sydänmerkillä varustettuja jogurtteja, muroja ja myslejä - niissä sokeria on lisätty
vähemmän
• Rajoitetaan makean syöminen aterioiden yhteyteen ja vältetään napostelua
• Juodaan vettä janojuomana
• Korvataan sokeripitoisia juomia ja muita elintarvikkeita energiattomia keinomakeuttajia sisältävillä tuotteilla (esimerkiksi asesulfaami-K, aspartaami ja Stevia).

2.9.3 PROTEIINIT
Proteiinit eli valkuaisaineet ovat sekä suoja- että energiaravintoaineita. Ne koostuvat aminohapoista, joista osa on saatava ravinnosta. Suomalaiset saavat proteiineja runsaasti, noin 100 g
päivässä.
Ihmisen elimistö tarvitsee proteiineja kudosten kasvuun ja uusiutumiseen sekä osittain energiaksi.
Proteiinien hyviä lähteitä ovat:
• Vähärasvainen liha, kala ja kananmuna
• Palkokasvit
• Vähärasvaiset ja rasvattomat maitovalmisteet
• Täysjyväviljavalmisteet
Proteiinia suositellaan saatavaksi 10–20 % päivän energiasta. Painokiloa kohden tarve on terveellä
18–64-vuotiaalla 1,1–1,3 g/kg ja 65 vuotta täyttäneillä 1,2–1,4 g/kg. 70-kiloinen työikäinen tarvitsee siis noin 80 g proteiinia päivittäin ja saman painoinen ikääntynyt hieman tätä enemmän. Proteiinien saanti on riittävää, jos päivittäin nautitaan 5-6 dl maitoa, piimää, viiliä tai jogurttia, 2–3 siivua juustoa ja 1–2 lihasta, kalasta, kananmunasta tai palkokasveista koottua ateriaa. Täysjyväpuurot ja -leivät täydentävät proteiinin saantia.
Terveellä ihmisellä runsaasta proteiinien nauttimisesta ei aiheudu erityistä hyötyä. Energiaravintoaineena proteiini varastoituu herkästi rasvaksi. Runsasproteiininen ruokavalio saattaa myös sisältää paljon kovaa rasvaa, sillä monet eläinkunnan tuotteet ovat runsasrasvaisia.
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Eläin- ja kasvikunnan proteiinit täydentävät toisiaan
Ruoasta saadaan useita, elimistön toiminnalle välttämättömiä aminohappoja, joita elimistö ei pysty
rakentamaan itse. Eläinproteiinista eli lihasta, kalasta, maidosta ja munasta saatavat biologisesti
arvokkaat aminohapot pystyvät yksinään ylläpitämään elimistön proteiinituotantoa
→ Eläinproteiinia kutsutaan hyvälaatuiseksi proteiiniksi.
Pavuissa, herneissä, pähkinöissä, jyvissä (leipä, riisi, pasta) ja perunassa on kasvikunnan proteiinia.
Kasvisruoasta on myös mahdollista saada kaikki välttämättömät aminohapot syömällä sekä viljatuotteita että palkokasveja monipuolisesti
→ Proteiinin lähteenä esimerkiksi soijapapu on erinomainen: sen sisältämä proteiini on eläinproteiinin tavoin hyvälaatuista.
Eläinproteiinin runsaasta nauttimisesta koituu ympäristölle suurta kuormitusta, minkä vuoksi mm.
palkokasvien käyttöä proteiinin lähteenä tulisi lisätä.

2.9.4 RASVAT
Ihmisen elimistö tarvitsee rasvaa joka päivä solujen rakennusaineiksi, elintoimintojen säätelyyn,
rasvaliukoisten vitamiinien lähteeksi sekä energiaksi. Rasvojen kokonaismäärästä 2/3 tulee olla
pehmeää (tyydyttymätöntä) ja enintään 1/3 kovaa (tyydyttynyttä) rasvaa. Suomalaiset saavat
ruokavaliostaan liikaa kovaa ja liian vähän pehmeää rasvaa.

Yleisimmät rasvat ravinnossa ja ihmiselimistössä ovat triglyseridejä. Triglyseridit koostuvat glyserolista ja kolmesta rasvahaposta: eläinperäisissä rasvoissa rasvahapot ovat enimmäkseen tyydyttyneitä ja kasvirasvoissa tyydyttymättömiä.
Myös rasvojen suosituksissa laatu on määrää tärkeämpi
Hyvä ruokavalion rasvan laatu eli käytännössä pehmeiden rasvojen suosiminen kovien sijaan on
vähintään yhtä tärkeää kuin ruokavalion sisältämä rasvan määrä.

Rasvojen päivittäinen saantisuositus on 25–40 E% (ateriasuunnittelussa 32–33 E%) eli aikuisella
noin 55–90 g. Pehmeää rasvaa saadaan parhaiten 60–70 % kasviöljypohjaisista rasvalevitteistä,
kasviöljyistä sekä rasvaisesta kalasta. Rasvaisia kaloja ovat esimerkiksi lohikalat, siika, silakka ja
muikku. Pähkinät, mantelit ja siemenet sisältävät myös runsaasti pehmeää rasvaa.
Pehmeän rasvan riittävä saanti varmistuu, kun päivittäin käytetään:
• Pehmeää margariinia (rasvaa 60–70 %) leivillä yhteensä noin 6 tl
• Öljypohjaista salaatinkastiketta noin ½–1 rkl salaattiannosta kohti
• Ruoanvalmistusrasvana ja leivonnassa kasviöljyä, juoksevaa margariinia tai pehmeää rasiamargariinia (rasvaa vähintään 60 %)
• sekä 2–3 kala-ateriaa viikossa
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Kovaa rasvaa sisältävät pääasiassa:
• Liha- ja makkararuoat
• Lihaleikkeleet
• Juusto
• Maitovalmisteet
• Maitorasvaa sisältävät levitteet, voi
• Leivonnaiset
Eräät kasvikunnan rasvat, kuten kookos- ja palmurasva sekä -öljy eivät sisällä juuri lainkaan hyödyllistä pehmeää rasvaa.
Rasvaisten elintarvikkeiden ja useiden valmistuotteiden sisältämä näkymätön piilorasva on suurelta osin kovaa rasvaa. Kun piilorasvan osuutta rajoitetaan ruokavaliossa, syntyy tilaa laadultaan
paremmalle rasvalle. Erityisesti rasvan laatu ja määrä kannattaa huomioida elintarvikkeissa ja
ruoissa, jotka ovat jatkuvassa, päivittäisessä käytössä. Ammattikeittiöillä on vastuu tarjottavan
ruoan rasvasisällöstä: ruokailija ei voi muuttaa rasvan laatua tai vähentää sen määrää valmiista
ruoasta.
Ruokavalion rasvan laadulla on ratkaiseva merkitys erityisesti sydänterveydelle
Pehmeän rasvan sisältämät välttämättömät rasvahapot sekä rasvaliukoiset A-, D- ja E-vitamiinit ovat
tärkeitä terveyden ylläpidossa. Varsinkin kalarasvan ja esimerkiksi rypsiöljyn sisältämät omega-3rasvahapot ovat terveyden kannalta hyviä.
Pehmeä rasva pienentää veren kolesterolipitoisuutta, kun taas kovan rasvan vaikutus on lähes päinvastainen. Sen lisäksi, että kova rasva suurentaa veren kolesterolipitoisuutta, se saattaa haitata normaalia sokeriaineenvaihduntaa. Käytännössä riittävä pehmeä rasvan saanti vähentää sydän- ja
verisuonisairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiä. Kovan rasvan saanti puolestaan lisää riskiä.

2.9.5 SUOLA
Suolasta (NaCl, natriumkloridi) 40 % on natriumia. Natrium on elimistölle välttämätön ravintoaine, mutta sen runsas saanti kohottaa verenpainetta. Natriumin todellinen tarve elimistössä on
pieni, suolaksi laskettuna 1,5 g*. Tämä määrä saadaan jo maidon ja lihan sisältämästä luontaisesta natriumista, joten lisättyä suolaa ei välttämättä tarvita. Suomalaiset saavat tarpeeseen
nähden moninkertaisen määrän suolaa.
*) Kun natriumin määrä kerrotaan 2,5:llä, saadaan sen vastaavuus ruokasuolana. Esim. Leivässä on natriumia pakkausselosteen mukaan 0,4 g/100 g. Suolaksi muutettuna tämä on 0,4 g x 2,5 = 1 gramma suolaa per 100 g leipää.
Onko leipä suositusten mukaisesti riittävän vähäsuolaista?

Suomalaisten suolan saanti on edelleen runsasta, vaikka suolan saanti on vähentynyt hitaasti viime
vuosikymmenten aikana. Miesten suolan saanti on keskimäärin 7 g ja naisten 6 g vuorokaudessa.
• Aikuisilla suolan saantisuositus on enintään 5 grammaa päivässä
• Ikääntyneille suositellaan kohtuullista suolan käyttöä tottumukset ja mieltymykset huomioon
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ottaen
• 2–10-vuotiaiden lasten suolan saannin tulisi olla korkeintaan 3–4 g/vrk, ja alle 2-vuotiailla
saantisuositus on suhteutettu energiansaantiin
Suola saadaan pääasiassa piilosuolana
Päivittäisestä suolasta suomalaiset saavat 80 % piilosuolana elintarvikkeista. Merkittävimmät piilosuolan lähteet ovat
• Lämpimät ruoat
• Leipä ja muut viljavalmisteet
• Lihavalmisteet (makkarat, leikkeleet)
• Juustot
• Mausteseokset
• Runsassuolaiset naposteltavat
Peruselintarvikkeissa eli viljassa, lihassa, maidossa, kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa ei sellaisenaan ole suolaa, joskin niissä on pieniä määriä luontaista natriumia. Suola lisätään ruokaan ruoanvalmistuksessa tai elintarvikkeiden tuotannossa.
Leivästä ja pääaterioilta on vara vähentää
Suolan saanti vähenee tehokkaimmin, kun ateriat koostetaan mahdollisimman vähän suolaa sisältävistä elintarvikkeista, kuten Sydänmerkki-tuotteista ja ruoanvalmistuksessa käytetään mahdollisimman vähän suolaa. Lämpimän ruoan lisäksi leivän suolapitoisuudella on merkitystä päivittäisessä kokonaissuolansaannissa.
Runsassuolaisia elintarvikkeita, kuten lihavalmisteita, oliiveja, suolakurkkuja, monia juustoja ja
napostelutuotteita, suositellaan käytettäväksi vain harvoin. Lisäksi erilaisissa mausteissa ja niiden
seoksissa, liemivalmisteissa sekä maustekastikkeissa, kuten soijakastikkeessa, sinapissa ja ketsupissa, on usein korkea suolapitoisuus.
Miksi suola ei ole suositeltavaa?
Runsas suolan saanti ruokavaliosta kohottaa ja saannin vähentäminen alentaa verenpainetta. Runsas
suolan käyttö lisää sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa myös verenpaineesta riippumatta. Suola voi
altistaa myös osteoporoosille ja joillekin syöville.
Matalaan verenpaineeseen suolan käytön lisääminen ei ole sopiva hoitokeino.

2.9.6 VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET
Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat välttämättömiä ruoan sisältämiä ravintoaineita, jotka osallistuvat elimistön lukuisiin toimintoihin, kuten kasvuun, kehitykseen ja terveyden ylläpitoon. Monipuolinen ruokavalio takaa parhaiten vitamiinien ja kivennäisaineiden riittävän saannin.
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Riittävä, suositusten mukainen vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti on erittäin tärkeää kansanterveydelle. Suomalainen perusruokavalio sisältää yleensä riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita.
Erityisesti D-vitamiinin saanti on parantunut viime vuosina, mutta sen saanti saattaa jäädä suosituksista erityisesti pimeään vuodenaikaan. Vähän kasviksia nauttivilla myös folaatin saanti voi jäädä niukaksi. Viimeisimpien tutkimusten mukaan sekä aikuisten ja lasten keskimääräinen raudansaanti alittaa suositukset. Erityisesti hedelmällisessä iässä olevien naisten riittävään raudan saantiin tulee kiinnittää huomiota. Iäkkäillä kalsiumin saanti voi jäädä suosituksista, sillä kalsiumin
imeytyminen huononee ikääntymisen myötä. Myös osalla suomalaisista jodin saanti on niukkaa,
varsinkin jos maitovalmisteiden käyttö on vähäistä ja ruoanvalmistuksessa käytetään jodioimatonta suolaa, kuten sormisuoloja tai muita erikoissuoloja.
Ruoan vitamiini- ja kivennäisainesisältö riippuu erityisesti elintarvikevalinnoista. Mitä enemmän
käytetään sokeria ja rasvaa, sitä vähemmän saadaan vitamiineja ja kivennäisaineita. Myös raakaaineiden käsittely, säilytys ja ruoaksi valmistaminen saattavat heikentää ruoan ravintoainepitoisuutta. Varsinkin vesiliukoisia B-vitamiineja ja C-vitamiinia on saatava ruoasta päivittäin, sillä vitamiinitappiot ruoanvalmistuksessa voivat olla huomattavia.
Kun syödään monipuolista ja hyvälaatuista ruokaa, vitamiini- ja kivennäisainelisiä ei tarvita Dvitamiinia lukuun ottamatta.

KALSIUM ON LUUSTON KIVENNÄISAINE
Kalsium on elimistön yleisin kivennäisaine ja luuston sekä hampaiden tärkein rakennusaine. Luukudos uudistuu jatkuvasti, joten kalsiumia tulee saada ravinnosta päivittäin. Kalsiumia tarvitaan
etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa, jolloin kasvu on kiivainta ja ravinnon kalsiumia kiinnittyy tehokkaimmin luustoon. Niukka kalsiumin saanti ravinnosta voi altistaa myöhemmällä iällä osteoporoosille.
Maito ja maitovalmisteet ovat kalsiumin merkittävimmät lähteet: niissä on moninkertaisesti
kalsiumia muihin elintarvikkeisiin verrattuna. Maito ja maitovalmisteet tulee nauttia rasvattomina tai mahdollisimman vähän rasvaa sisältävinä. Esimerkiksi puoli litraa nestemäisiä maitovalmisteita kattaa jo 3/4 aikuisen kalsiumin tarpeesta. Siivu juustoa vastaa puolestaan desilitraa maitoa.
Kalsiumin ohella ravinnosta tarvitaan riittävästi D-vitamiinia, joka säätelee kalsiumin imeytymistä.
Saantisuositus: Aikuiset 800 mg/vrk; kasvuikäiset, raskaana olevat ja imettävät 900 mg/vrk.

D-VITAMIINI ON LUUSTOVITAMIINI
D-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jota tarvitaan luuston kasvuun ja uusiutumiseen sekä elimistön kalsiumtasapainon säätelyyn. D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn
vaikutuksesta, mutta varsinkin pimeään talviaikaan tämä ei riitä kattamaan vitamiinin tarvetta.
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Ruoka-aineista D-vitamiinia on eniten rasvaisissa kaloissa ja kananmunissa, metsäsienissä sekä
nestemäisissä maitovalmisteissa ja margariineissa, joita on täydennetty D-vitamiinilla. Luomutuotteet ja osa UHT-maidoista ei sisällä lisättyä D-vitamiinia. Tuotteiden D-vitamiinisisällön voi
tarkistaa pakkausmerkinnöistä. D-vitamiinin suositeltava päivittäinen saanti*:
Väestöryhmä

D-vitamiini, μg/vrk

Lapset, nuoret, aikuiset
Raskaana olevat ja imettävät naiset

10

Yli 75-vuotiaat

20

*) Lisäksi Suomessa suositellaan ympärivuotista D-vitamiinilisää 7,5-20 μg/vrk eri ikäryhmille. D-vitamiinisuositus on
tarkasteltavissa Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa 2014 (vrn.fi).

Rasvaliukoisena D-vitamiini varastoituu elimistöön, joten suositukset ylittävä liikasaanti voi aiheuttaa haittavaikutuksia tai jopa myrkytysoireita. Ravintolisien ja esimerkiksi kalanmaksaöljyn käyttösuosituksia ei pidä ylittää. Ruoasta D-vitamiinia ei voi saada liikaa.
Taulukko 6. Esimerkkejä D-vitamiinin lähteistä ja saantimääristä
Lähde
Lasillinen (2 dl) rasvatonta maitoa tai piimää
Margariini, 1 tl
Kananmuna, 60 g

D-vitamiini, μg
2
0,5
2

Kala, 100 g
- siikafilee

22

- silakkafilee

20

- muikku

13

- kirjolohi tai lohifilee

8

FOLAATTIA TUOREISTA KASVIKSISTA
Folaatti eli foolihappo on B-ryhmän vitamiini, jota tarvitaan solujen jakaantumiseen ja verisolujen
muodostumiseen. Riittävästä folaatin saannista tulee huolehtia erityisesti raskautta suunniteltaessa, sillä se on tärkeää sikiön hermoston normaalille kehittymiselle. Ruokavalion runsas folaattipitoisuus edistää mahdollisesti myös sydän- ja verisuoniterveyttä. Suomalaisten keskimääräinen
folaatin saanti ei yllä suositukseen.
Parhaita folaatin lähteitä ovat vihreät tuoreet kasvikset, hedelmät ja marjat, palkokasvit sekä
täysjyväviljavalmisteet. Ruoanvalmistuksessa osa folaatista tuhoutuu käsittelyn ja kuumennuksen
myötä.
Saantisuositus: Aikuiset 300 μg /vrk, hedelmällisessä iässä olevat 400 μg /vrk, raskaana olevat ja
imettävät 500 μg /vrk.
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RAUTAA LIHASTA JA TÄYSJYVÄVILJASTA
Rautaa on elimistön kaikissa soluissa. Eniten sitä on punasolujen hemoglobiinissa, joka on elimistön hapenkuljettaja. Jatkuva liian vähäinen raudan saanti, raudan huono imeytyminen tai runsaat
verenvuodot voivat johtaa raudanpuuteanemiaan. Taudin tyypillisimpiä oireita ovat väsymys, kalpeus ja päänsärky. Miesten keskimääräinen raudan saanti on riittävää, kun taas monet nuoret ja
keski-ikäiset naiset saavat ruoasta liian vähän rautaa.
Parhaimpia raudanlähteitä ovat maksa, liha ja lihavalmisteet, jotka sisältävät hyvin imeytyvää
rautaa. Ruisleivässä ja muissa täysjyväviljavalmisteissa on myös rautaa, jonka imeytymistä liha ja
kasvisten sekä hedelmien C-vitamiini parantavat. Kuidut, kalsium ja tee puolestaan heikentävät
raudan imeytymistä.
Saantisuositus: Aikuiset 9 mg/vrk; hedelmällisessä iässä olevat naiset 15 mg/vrk.

3 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RUOANVALMISTUS
Taito tehdä terveellistä ruokaa on todellisen osaajan ja työnsä arvostajan merkki. Vanhastaan on pyritty nostamaan
ruoan arvoa käyttämällä runsaasti kermaa, voita, suolaa
sekä sokeria ja valmistamalla ylisuuria annoksia, jotta asiakas ei jää nälkäiseksi ja että aterian hinta-laatu -suhde vastaa odotuksia. Nykyisin asiakkaat osaavat arvostaa ruoan
laatua muunkin kuin aterian energiapitoisuuden perusteella.
Nautittavan lopputuloksen aikaansaaminen ilman runsasta
kerman ja suolan käyttöä saa todellisen osaajan kyvyt esille.

3.1 Laadukkaat raaka-aineet terveellisen ruoan lähtökohta
Terveelliset ateriat valmistuvat raaka-aineista, joissa on kohtuudella rasvaa, niukasti suolaa ja
runsaasti kuitua. Kevyitä kasvisraaka-aineita tulee ruoanvalmistuksessa hyödyntää reilusti.
Taitava kokki valmistaa terveellistä ruokaa lähes mistä tahansa tuotteista, mutta helpoiten se onnistuu, kun jo raaka-aineet valitaan viisaasti:
• Liha vähärasvaisena ja vaaleana, eli siipikarjan lihaa suosien
• Ruoanvalmistusrasva laadultaan pehmeänä, esimerkiksi rypsi- ja oliiviöljy
• Maitovalmisteet vähärasvaisina ja rasvattomina
• Viljavalmisteet täysjyväisinä
• Kalaa raaka-aineena suosien
• Kasviksia runsaasti tarjoten niin lisäkkeenä kuin ruokien joukossa
• Terveellisten raaka-aineiden valintaa helpottaa Sydänmerkki!
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Myös enemmän rasvaa tai suolaa sisältävistä tuotteista on mahdollista valmistaa suositukset täyttäviä ruokia. Tällöin reseptisuunnittelussa tulee ottaa huomioon käytettyjen raaka-aineiden määrät:
• Kermasta osa korvataan vähärasvaisen kerman ja rasvattoman maidon tai veden seoksella
• Laatikkoruokaan tai kastikkeeseen voidaan valita rasvaisempaa jauhelihaa ja käyttää sitä

määrällisesti vähemmän. Pieni osa lihasta voidaan korvata esimerkiksi kasvisraasteilla tai tomaattimurskalla, huomioiden kuitenkin, että ruoka on edelleen tunnistettavissa liharuoaksi.
• Jos maustamiseen käytetään runsaasti suolaa sisältäviä raaka-aineita, kuten juustoraastetta,
soijakastiketta tai liemivalmisteita, lisätään muita suolan lähteitä vähemmän tai ei lainkaan.
Vaikka lähtökohdat ruoanvalmistukseen voivat vaihdella, pääasia on, että valmis ruoka on terveellistä ja hyvänmakuista. Ruoan terveellisyyttä voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla ruokalajin
ravintoarvoa Sydänmerkki-aterian kriteereihin (ks. luku 4.2). Kun kriteerit täyttyvät, lopputulos on
hyvä.
Terveellisen ruoan valmistaminen on helppoa!
Tavanomaista terveellisempi lopputulos voidaan saada aikaan suhteellisen pienillä muutoksilla. Kun
rasvan ja suolan lähteisiin kiinnitetään huomiota ja vaihdetaan ne tarvittaessa parempiin, tulee lopputuloksesta vaivatta terveellisempi.
Esimerkiksi lasagnesta saadaan puolet kevyempi versio vain kolmea raaka-ainetta muuttamalla.
Haitallisen kovan rasvan määrä puolestaan putoaa kolmannekseen. Käyttömäärät pysyvät samoina:

30
25
20
Pehmeää rasvaa
Kovaa rasvaa

15
10

5
0
Perinteinen

Kevyempi

3.1.1 SUOLAN VÄHENTÄMINEN KANNATTAA
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Kun suolan määrää halutaan vähentää, olennaista on edetä vähitellen, jolloin ruokailijat lähes
huomaamattaan tottuvat uusiin makuihin. Järkevintä on ensin laskea ruokien suolapitoisuudet ja
aloittaa vähentäminen niistä ruokalajeista, joissa suolaa on eniten. Suolaisimpia ovat yleensä pääruoat ja leivät. Esimerkiksi 5 % vähennys suolamäärään parin kuukauden välein on jo merkittävä
toimenpide, mutta samalla niin pieni, etteivät ruokailijat sitä käytännössä huomaa.
Suolaa sisältävät raaka-aineet otetaan huomioon ruokaohjeiden laadinnassa ja ruoanvalmistuksessa. Jos ruokaan käytetään suolaa sisältäviä aineksia, kuten makkaraa tai marinoituja liha- ja kalavalmisteita, suolaa tarvitaan yleensä vähemmän. Tavallista ruokasuolaa vähemmän natriumia sisältävää mineraalisuolaa voidaan käyttää, kunhan varotaan käyttämästä sitä tavanomaista suurempia määriä. Mineraalisuolan on kuitenkin hyvä olla jodioitua.
Taulukko 7. Suolojen ja mausteiden suolapitoisuuksia
Suola, mauste
Suola

Suolaa %
100

Aromi-/yrttisuolat

40 - 80

Mineraalisuolat

30 - 80

Liemivalmisteet

40 - 50

Vähäsuolainen lihaliemijauhe
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Soijakastikkeet, fondit

10 - 20

Mausteseokset

0 - 70

Lähteet: Fineli, valmistajien tiedot

Vähempisuolainen ruoka ei tarkoita mautonta ruokaa. Lisämakua ruokiin saadaan yrteillä, suolattomilla mausteilla, tomaatilla ja tomaattipohjaisilla kastikkeilla sekä vahvanmakuisilla kasviksilla,
kuten paprikalla, sipulilla ja juureksilla. Myös tuore inkivääri on tehokas mauste, joka antaa potkua
ruokaan ilman suurta suolamäärää.
Makea + karvas + hapan = vähemmän suolaa!
Kun ruoassa on raaka-aineita, jotka tuovat siihen makeutta, karvautta ja happamuutta, suolaa tarvitaan vähemmän muita makuja korostamaan:
• Makeutta saadaan esim. juureksista ja hedelmistä, tai pienestä määrästä sokeria, hunajaa tai muuta makeuttajaa. Esim. lihaan tulee myös makeutta, kun sitä haudutetaan pitkään.
• Karvautta tuovat yrtit ja jotkin kasvikset (esim. parsakaali). Myös savustamisessa syntyy karvaan
elementtejä. Savun makua saadaan käyttämällä mausteena kinkkua, pieni määrä pekonia tai kevytmeetvurstia.
• Happaman maun antavat etikka, sitrukset ja tomaatti.
Suolan määrää on helppo vähentää myös lisäämällä se ruoanvalmistuksen loppuvaiheessa, jolloin
raaka-aineiden aromit ovat antaneet ruokaan hyvän perusmaun. Tällöin suolan tehtäväksi jää korostaa hienovaraisesti raaka-aineiden ominaismakuja. Suola maistuu myös voimakkaammalta, kun se
lisätään vasta valmiin ruoan pintaan. Loppuvaiheessa maustaminen toimii erityisesti keitoissa ja kastikkeissa myös siksi, että suola ei ehdi imeytyä liemestä raaka-aineisiin, jolloin maukas ruoka syntyy
vähemmällä suolalla.
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Suolalla maustetaan ohjeen – ei maun – mukaan
Suurkeittiössä tulee olla vakioidut ruokaohjeet, joiden mukaan suolaa ja suolaa sisältäviä mausteita ja liemivalmisteita käytetään. Suolan ja suolaa sisältävien mausteiden lisääminen ruokiin tapahtuu mitaten ja enintään ruokaohjeen mukaan, ei ruoanvalmistajan maun mukaan. Näin ruoasta
saadaan paitsi vähäsuolaisempaa, myös suolapitoisuudelta tasalaatuista. Suolamittarilla voidaan
tarkistaa ruoan suolapitoisuus.
Suolattomista tai vain vähän suolaa sisältävistä raaka-aineista on helpompi valmistaa suositusten
mukaisia aterioita. Elintarvikkeessa oleva Sydänmerkki varmistaa tuotteen sopivan suolapitoisuuden.
Suolan määrän laskeminen
Ruokaohjeen mukainen suolapitoisuus lasketaan ravintolaskentaohjelmilla, mutta se on laskettavissa myös manuaalisesti. Esimerkkinä makkarakeitto:
Makkarakeiton ainekset

Määrä

Suolaa g

Vettä

15 litraa

0

Perunoita

3 kg

0

Keittojuureksia

5 kg

0

Makkaraa (suolaa 1,6 %)

5 kg

80

Lihaliemijauhetta (suolaa 48 %)

100 g

48

Suolaa

60 g

60

Yhteensä

28 kg

188 g

Valmista keittoa tulee valmistushävikki huomioiden noin 25 kg. Suolaprosentti on:
0,188 kg x 100 : 25 kg = 0,75 %.
Keitto on liian suolaista, suolapitoisuuden
pitäisi olla max 0,5 %. Lasketaan, paljonko
suolaa tulee vähentää alkuperäisestä 188
grammasta:
0,5 % x 25 kg = 0,125 kg
0,188 kg - 0,125 kg = 0,063 kg
Jotta päästään tavoitesuolapitoisuuteen 0,5 %,
suolaa vähennetään 63 grammaa esim. jättämällä liemivalmiste pois, vähentämällä suolan
määrää ja/tai käyttämällä vähäsuolaisempaa
makkaraa. Ruoan suolapitoisuutta voidaan
myös laimentaa lisäämällä kasviksia ja vähentämällä hiukan makkaran osuutta..

Suola aterian lisäkkeissä
Pääruoan lisäksi suolaa aterialle kertyy runsaasti leivästä, minkä vuoksi vähäsuolaiset leivät (suolaa
enimmillään 0,7 %) ovat parhaita vaihtoehtoja. Ateriakokonaisuuden suolapitoisuus pysyy helpommin hallinnassa, kun myös aterian muihin lisäkkeisiin, esimerkiksi perunaan tai keitettyihin
kasviksiin, ei lisätä suolaa.

3.1.2 PERUNA ON TERVEELLISTÄ SELLAISENAAN
Peruna on monipuolinen ruoka-aine, jota suositellaan syötäväksi päivittäin keitettynä, soseena ja
höyryssä tai uunissa kypsennettynä. Peruna saostaa myös liemiruokia, keittoja, patoja ja kastikkeita ja kuohkeuttaa leivonnaisia ja murekkeita. Se sopii mehevöittämään leipä-, sämpylä-, piirakka32

ja kakkutaikinoita. Peruna sitoo aineksia esimerkiksi lihapulla- tai mureketaikinoissa, jolloin ei tarvita korppujauhoja.
Peruna on parhaimmillaan kypsennettynä sellaisenaan tai soseena. Voin ja muun tyydyttyneen
rasvan lisäyksiä tai suolaa niihin ei juurikaan tarvita. Rasvassa paistettuja perunoita, erilaisia
kermaperunoita, ranskanperunoita sekä perunalastuja ja muita vastaavia tuotteita suositellaan
syötäväksi vain harvoin. Rasvaiset perunalisäkkeet nostavat aterian rasva- ja energiapitoisuuden
usein moninkertaiseksi. Jos tarjolla on rasvaisia perunalisäkkeitä, on tärkeää olla vaihtoehtona
myös keitettyä perunaa tai täysjyväistä pastaa tai riisiä.
Uuni- tai lohkoperunoihin ja perunasoseeseen voidaan haluttaessa lisätä tilkka rypsiöljyä. Sopiva
määrä on 2 g öljyä/100 g kypsää tuotetta.

3.1.3 VALMISRUOISTA LAADUKKAIMMAT VAIHTOEHDOT
Valmisruokien käyttö on ammattikeittiöissä arkipäivää, koska monia tuotteita ei ole mahdollista
valmistaa itse. Jo suunniteltaessa ruokalistaa on kuitenkin hyvä pohtia, onnistuuko keittiössä paremmin ja pidemmälle vietynä esimerkiksi lihamurekkeen valmistus kuin lihapullien pyörittäminen.
Valmisruokien valikoimat ovat kasvaneet viime vuosina. Monissa tuotteissa on kuitenkin edelleen
paljon energiaa, rasvaa ja suolaa, minkä vuoksi aterioiden ravintosisältöä on vaikeaa saada suositellulle tasolle valmisruokia tarjottaessa. Jo hankintavaiheessa on syytä tarkistaa, että tuotteessa
on Sydänmerkki tai muutoin kohtuudella suolaa ja rasvaa. Sydänmerkittyjä valmisruokia on ammattikeittiöille pääsääntöisesti hyvin tarjolla. Jos laadukkaampia vaihtoehtoja ei ole saatavilla, rasvaisempia ja suolaisempia valmisruokia tarjotaan vain harvoin, 1–2 kertaa/kk. Valmisruokien ravitsemuksellista sisältöä on mahdollista parantaa tuoreilla kasviksilla, marjoilla ja hedelmillä.
Taulukko 8. Ravitsemuksellisesti laadukkaimpien
(Sydänmerkki-valmisruokien) suola- ja rasvarajoja
Valmisruokatyyppi

Rasvaa
enintään
(%)

Suolaa
enintään
(%)

Valmisateriat
(esim. lasagne, kiusaukset, pitsa)

6

0,8

Keitot

5

0,7

Pääruokakastikkeet

4

0,9

n. 10

1

Liha-, kala- ja kasvisruokavalmisteet
(esim. kääryleet, pyörykät)

Tutustu halutessasi tarkempiin arvoihin:
http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/elintarviketeollisuus/tuotteiden_myontamisperusteet
3.1.4 KALAN RASVAA TARVITAAN
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Kalaa tulisi tarjota 2–3 kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen. Rasvaiset kalat, kuten kirjolohi,
lohi, silakka ja muikku ovat erityisen suositeltavia, koska ne sisältävät runsaasti pehmeää rasvaa.
Kalaruokia suositellaan myös siksi, että kala korvaa usein muita, paljon tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä ruokia.
Kalan luontaista, hyvää rasvakoostumusta ei kannata heikentää epäterveellisillä ruoanvalmistusmenetelmillä. Kala tulee kypsentää ilman ylimääräistä rasvaa, kermaa ja leivitystä. Paistaminenkin
onnistuu kasviöljyssä ilman voita. Jos ehdottomasti halutaan, voidaan öljyä maustaa pienellä määrällä voita. Kalan maustamisessa voidaan käyttää suolan sijaan mm. sitruunamehua, etikoita, yrttejä ja pippuria.
Myös tarjottavien kalavalmisteiden tulee olla vähäsuolaisia, ja niiden sisältämän rasvan laadun
tulee olla mahdollisimman pehmeää. Kalavalmisteissa, kuten kalapuikoissa ja mantelikaloissa kalaa
on useimmiten vähän ja leivitettä runsaasti. Ruoanvalmistuksessa leivite imee paljon rasvaa, minkä
vuoksi tuotteet kannattaa kypsentää uunissa.
Meri- ja järvikalat ovat suositusten mukaisesti käytettyinä yhtä turvallisia ja laadukkaita.

3.1.5 MAKKARARUOKIA KOHTUUDELLA
Useimmissa makkaroissa, nakeissa ja leikkeleissä on runsaasti kovaa rasvaa ja suolaa. Lisäksi makkaravalmisteet sisältävät säilöntäaineena nitriittiä, jonka runsas saanti ei ole hyväksi varsinkaan
pienten lasten terveydelle. Pienille leikki-ikäisille eli 1–2-vuotiaille voi antaa korkeintaan yhden
makkara-aterian viikossa ja silloin tällöin leikkeleen. 3–6-vuotiaille makkara-aterioita suositellaan
korkeintaan kaksi viikossa. Hyvä periaate kaikenikäisille on korkeintaan yksi makkara-ateria viikossa.
Käyttämällä vähärasvaisia ja -suolaisia makkaroita voidaan makkararuokien rasvan ja suolan määrää merkittävästi vähentää. Makkaratuotteita valittaessa kannattaa ottaa huomioon, että elintarvikevalmistajat saavat käyttää kevyt-sanaa, kun tuotteessa on rasvaa kolmannes vähemmän kuin
tavallisesti. Jos lähtötaso on rasvainen, "kevyt" voi olla yllättävän rasvaista. Kannattaa siis katsoa
rasvan prosenttimäärää ennemmin kuin luottaa kevyt-sanaan. Makkarasiivujen sijasta suositeltavampia ovat täys- tai kokolihaleikkeleisiin. Makkararuokia voidaan keventää myös lisäämällä ruokiin runsaasti kasviksia.
Taulukko 9. Makkararuokien rasva- ja suolapitoisuuksia
Makkaravalmiste/-ruoka

Rasvaa
g

Kovaa
rasvaa g

Suolaa
g

Nakit, normaalirasvaiset, 3 kpl

21

8

1,7

Siskonmakkarakeitto, 3 dl

13

5

1,9

Nakit, vähärasvaiset, 3 kpl

10

3,5

1,8

Nakkikeitto kevytnakeista,
3 dl

6

2

1,9

Lähde: Fineli
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3.1.6 LIHA JA JAUHELIHA VÄHÄRASVAISINA
Lihavalmisteita ja punaista lihaa ei tulisi käyttää enempää kuin 500 g viikossa. Määrä tarkoittaa
kypsää lihaa ja tarkoittaa raakapainoltaan 700–750 g:aa. Yksi annos lihaa painaa kypsänä noin
100–150 g.
Punainen naudan, sian ja lampaanliha sisältää runsaasti kovaa rasvaa, joten sorkkaeläinten lihan
sijaan tulisi suosia vaaleaa siipikarjanlihaa ja kalaa. Liharuokien rasvan määrään voidaan vaikuttaa
valitsemalla liha ja lihavalmisteet vähärasvaisina tai käyttämällä rasvaisempaa lihaa määrällisesti
vähemmän. Liha, jauheliha sekä siipikarjanliha ovat vähärasvaisia, kun niiden rasvapitoisuus on alle
10 %.
Taulukko 10. Esimerkkejä jauhelihalajikkeiden rasvapitoisuuksista

Jauhelihalajike

Sika-nauta-jauheliha
Naudan jauheliha

Rasvaa %
(suositus <10
%)
>17
noin 17

Naudan paistijauheliha

<10

Vähärasvainen jauheliha

<7

Broilerin jauheliha

6-8

Kalkkunan jauheliha

5-6

Lähteet: Fineli, valmistajien tiedot

Liharuokien rasvaisuutta lisää paitsi lihan oma rasva, myös rasvaiset lisäkkeet kuten kermat ja
juustot, joita lisätään ruokiin ruoanvalmistuksen yhteydessä. Päivittäin syötävät liharuoat on hyvä
kypsentää ilman kermaa ja leivitystä. Lihan näkyvä rasva kannattaa poistaa valmistuksen yhteydessä.
Kypsennä liha mahdollisimman vähärasvaisin menetelmin. Uunissa alhaisessa lämpötilassa kypsentäminen tekee vähärasvaisistakin tuotteista meheviä: ne eivät kuivu ja kypsennyshävikki jää pieneksi. Jos lihaa kypsennetään paistinpannulla, voidaan paistamisessa käyttää hieman hyvänlaatuista rasvaa, esimerkiksi pullomargariinia tai ruokaöljyä.
Tiedätkö tämän lihasta?
Lihan rasvapitoisuuteen vaikuttavat:
• Ruhonosa: Esimerkiksi broilerin fileesuikaleet (rasvaa 2 %) ovat vähärasvaisempia kuin paistisuikaleet (rasvaa 10 %).
• Eläinlaji: Eri eläinlajien rasvakoostumus on erilainen. Siipikarjan rasva sisältää vähiten ja poron,
lampaan ja naudan rasva eniten kovaa rasvaa. Joissakin eläinlajeissa rasva kertyy lihan pinnalle, jolloin se on helppo poistaa ennen ruoaksi valmistamista.
• Marinointi: Marinoitujen liha- ja broilerisuikaleiden rasvapitoisuuteen vaikuttaa paitsi käytetyn
lihan rasvapitoisuus myös marinadin laatu ja määrä. Jos marinadi on öljyä ja käytetty liha vähäras35

vaista, tuotteen kovan rasvan määrä on alhainen. Marinadeissa on usein runsaasti suolaa. Siksi kannattaa suosia tuotteita, joiden marinadissa suolaa on vähemmän. Marinadin suolamäärä tulee ottaa
huomioon myös ruokaa valmistettaessa.

3.1.7 JUUSTOISSA HUOMIO MÄÄRÄÄN JA LAATUUN
Juustoja kannattaa käyttää pääruokien kastikkeissa ja kuorrutuksissa harkiten, sillä useimmat juustot sisältävät runsaasti kovaa rasvaa ja suolaa. Parempia vaihtoehtoja ovat tietyt kasvirasvapohjaiset tuorejuustot sekä rypsiöljyä sisältävät juustot, sillä niissä kovaa rasvaa on vähemmän.
Jos juustoja käytetään ruoanvalmistuksessa tai tarjotaan aterialla, suositeltavia ovat vaihtoehdot,
joissa rasvaa on enintään 17 % ja suolaa enintään 1,2 %. Rasvaisempia juustoja on hyvä käyttää
ruoanvalmistuksessa tai leikkeleenä harvoin.
Myös käyttömäärä vaikuttaa lopputulokseen: kohtuullisempi annostus riittää yleensä tuomaan
makua esimerkiksi lasagnen valkokastikkeeseen tai voileivän päälle ilman, että ruoan maku tai ulkonäkö kärsivät.
Taulukko 11. Erilaisten juustojen rasvapitoisuuksia
Juusto

Rasvaa %
(suositus enintään 17 %)

Kovan rasvan
osuus %

30

20

Homejuusto (sini-, valko-)

27 - 30

17

Edamjuusto

24 - 27

16

Sulatejuusto, keskirasvainen

20 - 24

14

26

7

Sulatejuusto, vähärasvainen

9 - 12

7

Maitorasvapohjainen kevyt tuorejuusto
(esim. Kevyt Creme Bonjour, Kevyt Viola)

2 - 15

1 - 11

17

1

Maitorasvapohjainen tuorejuusto
(esim. Creme Bonjour)

Kasvirasvapohjainen tuorejuusto
(esim. Keiju Deli)

Rypsiöljypohjainen juusto
(esim. Julia 17)
Lähteet: Fineli, valmistajien tiedot

3.1.8 KASVIRASVASEKOITTEITA KERMAN SIJAAN
Markkinoilla on runsaasti kasvirasvavalmisteita, joilla voidaan ruoanvalmistuksessa korvata runsasrasvaiset kermat, kuten perinteiset kuohu- ja vispikermat, smetana sekä muut täysrasvaiset hapanmaitovalmisteet. Vähärasvaisissa kermoissa ja kasvirasvasekoitteissa kovaa rasvaa on suhteellisesti vähemmän kuin normaali- ja runsasrasvaisissa tuotteissa. Myös soija- ja kaurakermojen si36

sältämä rasva on pääosin pehmeää. Runsaaseen ja päivittäiseen käyttöön kasvirasvavalmisteet ja
kermat eivät kuitenkaan sovi suuren energiapitoisuutensa vuoksi.
Ravitsemuksellisesti laadukkaimpia kermoja ovat:
• Enintään 10 % rasvaa sisältävät tuotteet
• Kasvirasvasekoitteet, joista erityisesti rypsiöljypohjaiset tuotteet. Hyvän rasvakoostumuksen

vuoksi niistä voidaan valita hiukan rasvaisempikin tuote. Rasvaa tulisi olla kuitenkin enintään 15 %.
Pääsääntöisesti vähärasvaiset kermat sopivat kaikkeen ruoanvalmistukseen, sillä ne kestävät kuumennusta. Kiusaustyyppisiin uuniruokiin erittäin vähärasvaiset kermatuotteet eivät sovi - rakenne
jää helposti vetiseksi. Jos kiusauksen liemeen käytetään rasvaisempaa kermatuotetta, voidaan
ruoan rasvaisuutta tasata esimerkiksi kasvissuikaleita lisäämällä.
Vaahtoutuvat vaniljakastikkeet ja kevytvispikermat ovat perinteistä kermavaahtoa vähempirasvaisia vaihtoehtoja jälkiruokiin ja leivonnaisiin.
Taulukko 12. Erilaisten kermojen ja kermavalmisteiden rasvapitoisuuksia
Kerma

Rasvaa
%

Kovan rasvan osuus %

Vispikerma 38 %

38

21

Kevytvispi

25

21

Vaahdotettava kasvirasvasekoite

26

20

Ruokakerma 15 %

15

8

Vaahtoutuva vaniljakastike

9

8

Kasvirasvasekoite 15 %

15

5

Kahvikerma 12 %

12

7

Soijakerma 17 %

17

2

Kevytkerma 10 %

10

6

Kasvirasvasekoite 7 %

7

2

Lähteet: Fineli, valmistajien tiedot

3.1.9 PEHMEÄÄ RASVAA SUOSIEN
Voissa on 80 % maitorasvaa ja 20 % vettä. Se valmistetaan lehmän maidosta kirnuamalla. Voikasviöljyseokset ovat valmisteita, joissa voihin on sekoitettu kasvirasvaa ja vettä erilaisissa suhteissa. Voi ja usein myös voi-kasviöljyseokset sisältävät runsaasti kovaa ja niukasti pehmeää rasvaa,
minkä vuoksi niitä ei suositella ruoanvalmistukseen. Ruoanvalmistusrasvana ja leivonnassa käytetään:
• Kasviöljyjä, mielellään rypsiöljyä
• Pehmeitä kasviöljypohjaisia margariineja tai juoksevia pullomargariineja
37

Jos voin makua halutaan välttämättä ruokaan esimerkiksi kalaa paistettaessa, pelkän voin sijaan
parempi vaihtoehto on käyttää öljyä, joka maustetaan pienellä nokareella voita. Leivonnaisissa
leivontarasvana käytetään öljyä tai juoksevia pullomargariineja. Muro- ja voitaikinoihin kääremargariineja parempia vaihtoehtoja ovat leivälläkin käytettävät rasiamargariinit.
Tiedätkö tämän rasvasta?
Ruokaohjeen 100 g voisulaa voit korvata noin
¾ dl:llä öljyä + 2 rkl nestettä
Näin tuotteiden rasvapitoisuudet vastaavat toisiaan. Yhdellä
muutoksella valmiin ruoan tai leivonnaisen kovan rasvan
määrä vähenee noin 90 %.
(Kuva: Raisio)

Hiivataikinasta valmistetut pullat, marjapiirakat ja suolaiset leivonnaiset ovat suositeltavimpia leivonnaisvaihtoehtoja, koska niissä rasvaa on yleensä vähemmän. Pullataikinasta on helppo tehdä
kohtuurasvainen: puolen litran taikinaan laitetaan rasvaa 100 g eli esimerkiksi 1 dl juoksevaa margariinia.
Hyvälaatuisenkin rasvan käytön tulee olla maltillista rasvan sisältämän runsaan energiamäärän
vuoksi.

3.2 Ruoanvalmistuksessa menetelmät ratkaisevat
Ruoan terveellisyys ja hyvä maku ovat ruoanvalmistuksen tärkeimmät tavoitteet. Niihin voidaan
vaikuttaa erityisesti ruoanvalmistusmenetelmillä. Kun ruoka valmistetaan maistuvaksi, se tulee
myös syötyä. Vain syöty ruoka voi edistää terveyttä.

Ruoan terveellisyyteen ja laatuun vaikuttavat tekijät tulee huomioida koko ruoanvalmistusprosessin ajan. Ruoanvalmistuksessa käytetään aina mahdollisimman tuoreita ja turvallisia raaka-aineita,
joita säilytetään ja käsitellään huolellisesti. Ruoan ravintosisältöä ja ravitsemuslaatua heikentävät
heikkolaatuiset raaka-aineet, väärä säilytys ja tarpeettoman pitkälle viety käsittely. Oikeat säilytysja tarjoilulämpötilat sekä nopea jäähdytys ovat tärkeitä ruoan laadun ja säilyvyyden kannalta.
Tarkkuutta kypsentämiseen ja ruoan lämpösäilytykseen
Ammattikeittöissä ruoka valmistetaan pääsääntöisesti monitoimiuunissa paistamalla tai höyryttämällä sekä padassa ja painekeittokaapissa kypsentämällä. Kypsentämisessä ruoan ravitsemukselliseen laatuun vaikuttavat:
• Oikeiden kypsennysohjelmien valitseminen ja ohjelmoinnin hyödyntäminen

- Esim. kypsennysohjelman on oltava riittävän kostea, ja tarpeettoman korkeita lämpötiloja tulee välttää.
• Taito yhdistää raaka-aineita sekä maustaa
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- Useimpiin uuniruokiin, kuten laatikoihin, sopivat kasvikset sekä kuivatut tai tuoreet yrtit.
• Sopivat kypsennysastiat
- Esim. kasviksille ja juureksille valitaan uunivuoista ensisijaisesti matalat, rei´itetyt vuoat, joissa höyry ja kuuma ilma pääsevät vaikuttamaan tehokkaasti ruokaan.
• Ruoanvalmistajan perustietämys ja ymmärrys raaka-aineista ja kypsennysmenetelmistä.
Optimoidun reseptiikan tulee sisältää ohjeistukset niin raaka-aineiden määristä, käsittelystä kuin
kypsennyksestäkin (menetelmät, lämpötilat, aika).
Jos valmistusmenetelmä on väärä, ruoan ravintoarvo voi ratkaisevasti huonontua. Ylikypsyminen,
korkeat lämpötilat, pitkät kuumennusajat ja pitkä lämpösäilytys heikentävät ruoan rakennetta ja
kokonaislaatua. Lämpökäsittely aiheuttaa monien vitamiinien, kuten kasvisten sisältämien Cvitamiinin ja foolihapon hävikkiä ruoanvalmistuksen aikana. Monet kasvikset menettävät myös
houkuttelevuuttaan ylikuumennettuina tai löysiksi ja vetisiksi kypsennettyinä.
Viimeistely kruunaa ruoan
Valmiin ruoan ulkonäön ja maittavuuden viimeistelyyn sopivat vähärasvaiset ja -suolaiset tuorejuustot ja vähärasvaiset kermat tai kasvirasvakermat. Makeat jälkiruoat ja leivonnaiset makeutetaan kevyesti sokerilla tai makeutusaineilla. Jos ruoka annostellaan, huomiota kiinnitetään kauniiseen asetteluun ja sopivaan annoskokoon.
Ruoan aistinvaraisilla ominaisuuksilla, kuten maulla, värillä ja tarjolle asettelulla on huomattava
merkitys asiakastyytyväisyyteen. Hyödyntämällä viimeistelyssä ja tarjoilussa tuoreita kasviksia,
hedelmiä ja marjoja saadaan ruoan parhaat ominaisuudet korostumaan. Värin ja houkuttelevuuden lisääntyessä kasvaa samalla myös ruoan ravintoainepitoisuus.
Laadukkaan, terveyttä edistävän ruoanvalmistuksen muistilista:
• Ruoanvalmistusprosessin ja ruokalistasuunnittelun
perustana tulee olla aina asiakaslähtöisyys
• Reseptiikka on optimoitua ja sitä noudatetaan
• Raaka-aineet ovat laadukkaita ja täyttävät kriteerit mm. rasvan laadun ja määrän sekä suolan
suhteen
• Raaka-aineiden käsittely on ammattitaitoista: esim. astiavalinnat ja kypsennysmenetelmät ovat
tarkoituksenmukaisia ja sopivia
• Valmis ruoka on laadultaan ja ravintosisällöltään tavoitteenmukaista, tasaista ja kriteerit täyttävää (esim. Sydänmerkki-ateria)
• Omavalvonnan toteutumisesta huolehditaan koko ruoanvalmistusprosessin ajan.
Huom! Ruokapalvelun työntekijöiltä edellytetään elintarvikehygieenistä osaamista, joka osoitetaan hygieniapassilla.

3.3 Ruokalistan suunnittelu
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Ruokalistasuunnittelu on ruokapalvelun toimintojen perusta. Ruokalista määrää, mitä keittiössä
kulloinkin tehdään, ja se toimii samalla myös tärkeimpänä viestijänä asiakkaille. Myös ravitsemuksellisen laadun toteuttaminen alkaa ruokalistasuunnittelusta.
Ruokalistasuunnittelussa oleellista on:
1. Asiakaslähtöisyys ja asiakasryhmän ravitsemussuositusten tunteminen
2. Terveelliset raaka-aineet
3. Oikeat ruoanvalmistustavat
4. Ruokalistakierto

Ruokalistasuunnittelu perustuu ravitsemussuosituksiin ja -kriteereihin. Ruokalistasuunnittelun lähtökohtana on, että suunnittelija tuntee asiakasryhmän (lapset, työikäiset, varusmiehet jne.) ja sen
ravitsemukselliset erityistarpeet. Terveellisten raaka-aineiden sekä ruoanvalmistusmenetelmien ja
-resurssien huomioiminen on osa suunnittelutyötä alusta lähtien. Ateriat suunnitellaan niin, että
ruokalajien ja raaka-aineiden maku, rakenne ja väri sopivat toisiinsa ja muodostavat houkuttelevan
kokonaisuuden.
Ruokalistasuunnittelu aloitetaan ravintosisältölaskennasta. Ensin aterioille määritellään annoskoot
siten, että suositusten mukaisesti koostetusta ateriasta asiakkaan on mahdollista saada riittävästi
energiaa. Samalla huomioidaan aterioiden ravitsemukselliset kriteerit: paljonko suositeltavassa
ateriassa saa olla suolaa ja rasvaa, ja millaista rasva on laadultaan. Jos nämä kriittiset ravitsemustekijät ovat aterioissa kohdallaan ja elintarvikkeita käytetään monipuolisesti, myös proteiinin, kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti asettuu hyvälle tasolle.
Aterioiden tarkat ravintosisällöt on oltava tiedossa
Ravintoainelaskelmien tulee perustua aina käytössä olevaan tai suunniteltuun ruokalistaan ja optimoituihin ruokaohjeisiin. Laskentaan tarvitaan tarkat annoskoot ja raaka-aineiden koostumustiedot, jotta voidaan varmistua, että jokainen ateria täyttää ravitsemussuositukset sekä ravitsemukselliset kriteerit. Oleellista on myös vanhojen reseptien tarkistaminen. Esimerkiksi jos raakaaine on vaihdettu toiseen, sen ravintosisältötiedotkin ovat usein erilaiset.
Ammattikeittiöissä ravintosisältölaskelmat tehdään yleensä ruokatuotannon ohjaukseen suunnitelluilla atk-ohjelmilla, kuten Aivo, Aromi ja Jamix. Erityisesti huomiota kiinnitetään aterioiden kokonais- ja kovan rasvan määrään sekä suolan määrään. Jos saadut luvut esimerkiksi 100 g kohti
poikkeavat suosituksesta, ohjeen raaka-aineita tai niiden määriä tulee muuttaa.
Ravintolaskenta- tai tuotannonohjausjärjestelmää käytettäessä tarkistetaan, että kaikista käytettävistä raaka-aineista on olemassa ravintosisältötiedot ja että ne ovat oikein. Tietoja voi täydentää
pakkausmerkinnöistä, tuotetiedoista tai THL:n ravintolaskentaohjelmasta Finelistä, fineli.fi.

Vaihtelevuutta riittävän pitkällä ruokalistakierrolla
Ruokalista on järkevää suunnitella riittävän mittaiseksi. Yleensä ruokalistakierto on vähintään 6
viikkoa. Paritonta viikkomäärää noudattava ruokalistakierto takaa, ettei sama ruoka osu niille, jot40

ka käyvät ruokailemassa esimerkiksi kerran kuussa. Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan myös
vuodenajat ja juhlapyhät. Juhlapäivinä ruoan ravitsemuksellinen laatu voi poiketa terveyttä edistävän ruoan tavoitteista.
Asiakkaiden ravitsemuksellisten tarpeiden täyttymisen kannalta on tärkeää, että ruoka valmistetaan optimoitujen reseptien eikä ruoanvalmistajan mieltymysten mukaan: asiakkaiden perusoletus
on, että ammattilaisten valmistama ruoka on terveyttä edistävää. Ruokapalveluissa tulee suunnitella ja kehittää ruokalistaa säännöllisesti asiakaspalaute huomioon ottaen.

4 MITEN RAVITSEMUSLAATUA ARVIOIDAAN?
Asiakkaiden on mahdollista syödä päivittäin terveellisesti, kun ateriat valmistetaan ravitsemussuositusten mukaisiksi. Aterioiden ravitsemuslaatu tulee olla tarkkaan tiedossa, jotta asiakkaille
voidaan antaa lupaus terveellisestä ateriasta.

Ravitsemussuositusten toteutuminen ruokapalveluiden ateriatarjonnassa kertoo, että ruoka on
ravitsemuslaadultaan hyvää ja terveyttä edistävää. Koska suositusten toteutumista ja siten ruoan
ravitsemuslaatua ei voida pelkästään arvioida, sen mittaamiseen on kehitetty erilaisia käytännön
työvälineitä. Nämä mittarit kohdistuvat mm. keittiössä käytettävien elintarvikkeiden laatuun sekä
keittiön käytäntöihin ruoanvalmistuksessa. Ruoan ravitsemuksellista laatua voidaan selvittää
• Karkeasti Arkilounaskriteereillä, jotka kuvaavat tarjottavien aterioiden todennäköistä ravitse-

muslaatua. Kriteereillä on helppoa verrata keittiössä käytössä olevien elintarvikkeiden käyttötiheyksiä ja laatua sekä ruoanvalmistustapoja ravitsemussuosituksiin.
• Tarkasti Sydänmerkki-aterian kriteereiden avulla, jotka kertovat ravintoainelaskelmiin perustuen, onko yksittäinen ateria ravitsemussuositusten mukainen rasvan määrän ja laadun sekä suolan
määrän suhteen.
• Laajasti ravintoainetiheyteen perustuen, mikä osoittaa ravitsemuslaadun keskimääräisen toteutuman, ei ateriakohtaisesti, vaan pidemmällä aikavälillä esim. viikon tai koko ruokalistakierron
aikana.
Myös ammattikeittiöiden elintarvikehankinnat kertovat ravitsemuslaadusta. Käytännössä esimerkiksi Sydänmerkki-tuotteiden painottaminen ruoanvalmistuksessa lisää ruoan terveellisyyttä. Sydänmerkki-tuote on tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän sekä rasvan laadun ja määrän suhteen.
Mitä ravitsemuslaadusta jo tiedetään?
Sydänliiton vuonna 2004 tekemässä, julkisen sektorin suurkeittiöihin kohdistuneessa selvityksessä
ilmeni, että tutkittujen keittiöiden valmistama ruoka ei ollut päivittäin suositusten mukaista. Tarjottujen aterioiden sisältämän kokonaisrasvan ja kovan rasvan määrä oli suosituksia suurempaa ja
pehmeän rasvan määrä suosituksia vähäisempää. Suolan saanti ruoasta oli runsasta, kun taas kasvisten saanti oli niukkaa.
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4.1 Arkilounaskriteerit kertovat keittiölle ruoan laadusta
Arkilounaskriteereillä 1 voidaan karkeasti arvioida, onko tarjolla oleva ruoka suositusten mukaista. Kriteeristö kuvaa aterioiden arvioitua ravitsemuslaatua: sen avulla ei voida selvittää
ruokien tarkkoja ravintoainesisältöjä, vaan ruokailijan mahdollisuutta valita ravitsemussuositusten mukainen ateriakokonaisuus päivittäin.

Arkilounaskriteerit on kehitetty ruoanvalmistustapojen, tarjottavien ruokalajien ja käytössä olevan
elintarvikevalikoiman arviointiin. Kriteeristö sisältää neljä osa-aluetta:
• Peruskriteerin mukaan tarjolla tulee olla joka päivä rasvatonta maitoa, vähäsuolaista ruisleipää,

margariinia, kasviksia ja öljypitoista salaattikastiketta
• Rasvakriteerillä varmistetaan, että ruoan sisältämä rasvan määrä ja laatu ovat kohdallaan
• Suolakriteeri ohjaa suolan vähentämiseen ruoanvalmistuksessa
• Tiedotuskriteerin tavoitteena on, että asiakasta informoidaan tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta ja ohjataan aterian koostamisessa suositusten mukaiseksi.
Kriteerit sopivat ennen kaikkea ruoan ravitsemuslaadun omavalvontaan. Jokainen kriteeri on pisteytetty erikseen ja saatujen pisteiden määrä osoittaa, miten kriteeri omassa keittiössä toteutuu.
Kriteerit toimivat eräänlaisina poissulkukriteereinä: esim. jos ruoanvalmistuksessa käytetään vähärasvaisia elintarvikkeita ja vältetään kovaa rasvaa suosivia ruoanvalmistustapoja, on todennäköistä, ettei ruoka sisällä runsaasti kovaa rasvaa.
Jos kriteerit toteutuvat keittiössä hyvin, ruokaa voidaan pitää suositusten mukaisena. Jos kriteerit
toteutuvat vain osittain, on hyvä miettiä, miten käytäntöjä voitaisiin muuttaa ja kehittää ruokatarjonnan parantamiseksi.
Kriteerit on tarkoitettu aikuisille ja lapsille tarjottavan suomalaisen arkiruoan laadun arviointiin.
Kriteerit eivät välttämättä sovellu kaikille asiakasryhmille, kuten ikääntyneille vanhuksille. Myös
juhlapäivinä ja muissa erityistilanteissa, mm. retkimuonituksessa, ruoan laatu voi tilapäisesti poiketa tavoitteista.

4.2 Sydänmerkki-aterioilla suositukset helposti käytäntöön
Sydänmerkki ateriassa 2 kertoo, että ruoan ravitsemuslaatu on tarkasti arvioitu. Kun ateriat
suunnitellaan, valmistetaan ja laitetaan tarjolle Sydänmerkki-aterian kriteerien mukaisesti, ravitsemussuositusten toteutuminen käytännössä on varmaa.

Sydänmerkki-ateriassa yhdistyvät lautasmalli ja ravitsemussuositukset. Sydänmerkki-ateria sisältää:
• Rasvan ja suolan suhteen suositusten mukaisen pääruoan peruna-, pasta- tai riisilisäkkeineen
1

https://www.dropbox.com/s/jij52ms4me3g91k/Arkilounaskriteerit%20marraskuu%202016.doc?dl=0

2

http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattikeittiot/aterian_myontamisperusteet
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• Tuoresalaattia ja/tai kypsennettyjä kasviksia sekä öljypohjaista salaatinkastiketta
• Runsaskuituista, vähäsuolaista leipää, ja päällä vähäsuolaista kasvirasvalevitettä
• Rasvatonta maitoa tai piimää

Aterian jokaisen osan tulee täyttää sille määritetyt tarkat kriteerit rasvan laadun ja määrän sekä
suolan määrän suhteen. Kriteerit kuvaavat ruoan terveellisyyttä ja ne perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin. Aterian kriteerien toteutuminen tarkistetaan ravintosisältölaskelmien ja pakkausmerkintöjen avulla.

Taulukko 13. Sydänmerkki-aterian kriteerit pääruokien osalta

Suluissa olevat luvut koskevat kala-ateroita. Luvut ovat niissä suuremmat kalan sisältämän hyvän rasvan vuoksi. Kovan
rasvan määrä tulee olla kuitenkin pieni.

Sydänmerkki-tuotteet apuna ruoanvalmistuksessa
Sydänmerkki-ateriat voidaan valmistaa mistä tahansa elintarvikkeista, mutta niiden valmistus helpottuu, kun raaka-aineina käytetään Sydänmerkki-tuotteita. Osa tuotteista soveltuu sellaisenaan
Sydänmerkki-aterian osiksi, kuten esimerkiksi leivät, levitteet sekä ammattikeittiöille suunnatut
valmisruoat.
Suositusten mukaista ateriaa havainnollistetaan malliaterialla
Ruokapalveluhenkilöstön tehtävänä on tiedottaa asiakkaita Sydänmerkki-ateriasta tai vastaavasta,
suositusten mukaisesta ateriasta malliaterian avulla. Malliateria kootaan päivän ateriasta, ja sen
tulee osoittaa kriteerien mukainen ateriakokonaisuus ja eri aterianosien suositeltavat annoskoot.
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Ruokalistaan kriteerit täyttävä ateria merkitään selvästi Sydänmerkillä (jos ruokapalvelu on hakenut sen käyttöoikeuden), tai vastaavalla merkinnällä. Lisäksi erilaisilla linjastomerkinnöillä voidaan
osoittaa terveelliset valinnat muusta tarjonnasta.
Sydänmerkki-ateria pähkinänkuoressa
• Tavoite: Kaikilla kodin ulkopuolella aterioivilla on mahdollisuus syödä päivittäin ravitsemussuositusten mukaisesti
• Perusta: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravintoainesuositukset on sovellettu koskemaan
yhtä ateriaa (eli suositusluvut laskettu yhtä ateriaa kohti)
• Suosituksenmukaisuus: Laatukriteereiden pitää täyttyä ateriassa. Ne ovat rasvan määrä ja laatu
sekä suolan määrä sekä osin myös kuidun määrä
• Helppous: Kriteerit ilmoitetaan grammoina ruoan painoyksikköä kohti (g/100 g)
• Yksityiskohtaisuus: Aterian jokaisen osan tulee täyttää sille annetut kriteerit
• Toteutettavuus: Aterian kriteerien toteutuminen tarkistetaan ravintosisältölaskelmien ja pakkausmerkintöjen avulla
• Tiedonvälitys: Asiakkaalle tulee välittää tietoa terveellisestä ateriakokonaisuudesta ja ohjata suositellun aterian koostamiseen päivittäin esillä olevan malliaterian avulla
• Maku ratkaisee: Ruoan on oltava myös maukasta ja houkuttelevasti tarjolla.

4.3 Sydänmerkki-tuotteiden laatu on valmiiksi varmistettu
Ammattikeittiöissä tehtävissä elintarvikehankinnoissa ja -valinnoissa kannattaa painottaa Sydänmerkkiä 3. Sydänmerkillä merkityt tuotteet ovat tuoteryhmässään ravitsemuksellisesti laadukkaimpia vaihtoehtoja, joten ne helpottavat terveellisemmän ruuan valmistamista ja tarjontaa.

Sydänliiton ja Diabetesliiton kehittämä tunnus, Sydänmerkki, on tehty helpottamaan hyvien elintarvikevalintojen tekemistä. Tuotteessa oleva Sydänmerkki kertoo yksinkertaisesti ja nopeasti,
että tuote on tuoteryhmässään parempi valinta rasvan laadun ja määrän sekä suola-, sokeri- ja
kuitupitoisuuden suhteen.
Sydänmerkki - Parempi valinta -tunnuksen käyttöoikeus on tällä hetkellä reilulla tuhannella tuotteella. Tuotteita on sekä kuluttajille että ammattikeittiöille.
Sydänmerkki voidaan myöntää seuraavien elintarvikeryhmien tuotteille:
• Maito ja maitovalmisteet sekä niiden kaltaiset valmisteet
• Ravintorasvat
• Lihavalmisteet
• Liha
• Kala
• Leipä ja viljavalmisteet
• Valmisruoat, aterian eri osat ja puolivalmisteet
3

http://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/ammattilaistuotteet
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• Mausteet ja maustekastikkeet
• Kasvikset, marjat ja hedelmät

Näiden tuoteryhmien tuotevalinnoilla on suuri merkitys ruokavalion suola- ja rasvapitoisuuteen
sekä siihen, minkä laatuista rasvaa ruoasta saadaan. Sydänmerkki-tuotteita käyttämällä koko ruokavalio saadaan helpommin vastaamaan suosituksia.

5 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ RAVITSEMUSSUOSITUKSILLA
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksilla pyritään vaikuttamaan väestön
hyvinvointiin ja terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Suomalaiset suositukset perustuvat
pohjoismaisiin suosituksiin, jotka on mukautettu suomalaisiin ruokatapoihin ja ravitsemushaasteisiin soveltuviksi. Ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveellisen ruokailun suunnitteluun ja
toteuttamiseen kaikille kodin ulkopuolisia ruokapalveluita tarjoaville tahoille.

Ruokapalveluiden kannalta keskeisiä, koko väestön ravitsemusta käsitteleviä suosituksia ovat
• Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus (2014)
• Sovellus ruokapalveluihin: Sosiaali- ja terveysministeriön antamat suositukset joukkoruokailun

seuraamiseksi ja kehittämiseksi (2010)
Ravitsemussuosituksissa huomioidaan myös eri ikä- ja väestöryhmille ominaisia tarpeita. Tarkentavia suosituksia on annettu esimerkiksi lasten päivähoito-, koulu- ja opiskelijaruokailusta sekä
sairaala- ja laitoshoitoruokailusta. Kaikki eri ryhmien suositukset perustuvat valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin, jotka on olennaista tuntea pääpiirteissään.
Ikä- ja/tai erityisryhmien suositukset
• Ruoka sydänterveyden edistämisessä -suositus (Suomen Sydänliitto 2016) on laadittu erityisesti
sydänterveyden näkökulmasta, mutta soveltuu koko väestölle
• Diabeetikon ruokavaliosuositus (Diabetesliitto 2008) sisältää diabeetikoiden ravitsemuksen pääpiirteet
• Syödään yhdessä (VRN 2016) kuvaa terveyttä edistävän ruokavalion periaatteet ja toteutuksen
lapsiperheissä.
• Kouluruokailusuosituksessa (VRN 2008, uusi 2017) esitetään hyvän kouluruokailun periaatteet.
• Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus (Kela, VRN 2016) ohjeistaa opiskelijoiden täysipainoisen ruokavalion toteuttamiseen.
• Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin (VRN 2010) sisältää ohjeistuksen mm. potilasruokailusta.
• Ravitsemussuositukset ikääntyneille (VRN 2010) kokoaa ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden ravitsemuksen erityispiirteet.

5.1 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) suositus (2014)
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Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuosituksissa 4 esitetään ravitsemuksen suuntaviivat terveelle, kohtalaisesti liikkuvalle väestölle. Suositusten mukainen ruokavalio sopii sellaisenaan myös useiden kansansairauksien, kuten aikuistyypin diabeteksen ja kohonneen verenpaineen ruokavaliohoitoon. Suositusten taustalla ovat lukuisat tieteelliset tutkimukset.

Suomalaiset ravitsemussuositukset on tarkoitettu käytettäviksi ruokapalveluiden suunnittelussa.
Suunnittelun perustana käytetään sekä ruokasuosituksia että ravintoaineiden saantisuosituksia.
Myös elintarviketeollisuus hyödyntää suosituksia kehittämällä elintarvikkeita, joilla terveellisen
ruokavalion kokoaminen on helpompaa. Suosituksilla pyritään hyvien ruokatottumusten ja liikunnan kautta lihavuuden ehkäisemiseen ja terveyden ylläpitoon. Laihduttaminen edellyttää energiansaannin rajoittamista, mitä suositukset eivät huomioi. Laihduttamisen jälkeiseen painonhallintaan ne kuitenkin sopivat.
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi esitetään seuraavat tavoitteet:
• Vähennetään ruoan energiatiheyttä, lisätään ravintoainetiheyttä ja parannetaan hiilihydraattien laatua
- Vähennetään runsaasti energiaa sisältävien sokeripitoisten tuotteiden ja vähäkuituisten, valkoista viljaa sisältävien tuotteiden käyttöä. Suositaan näiden sijaan runsaasti kuitua sisältäviä täysjyväviljatuotteita sekä vain vähän lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita.
• Parannetaan ruoan rasvan laatua lisäämällä tyydyttymättömän rasvan ja vähentämällä tyydyttyneen rasvan määrää ruokavaliossa
- Suositaan kasviöljyjä ja kasviöljypohjaisia levitteitä, pähkinöitä ja siemeniä sekä
rasvaista kalaa, jotka sisältävät paljon tyydyttymätöntä, pehmeää rasvaa. Rajoitetaan runsasrasvaisista eläinkunnan tuotteista, kuten lihasta ja rasvaisista maitotuotteista saatavaa tyydyttyneen, kovan rasvan määrää.
• Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä
- Korvataan lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä vähärasvaisemmalla vaalealla
siipikarjan lihalla ja kalalla, jotta ruokavalion rasvan laatu paranee ja energiatiheys
pienenee.
• Vähennetään suolan käyttöä elintarvikkeissa ja ruoanvalmistuksessa
- Vähennetään suolan saantia valitsemalla vähemmän suolaa sisältäviä vaihtoehtoja
ja rajoittamalla suolan käyttöä ruoanvalmistuksessa. Suolan määrään kannattaa
kiinnittää huomiota erityisesti leivissä, lihavalmisteissa ja valmisruoissa.
Taulukko 14. Suositeltavat muutokset suomalaisessa ruokavaliossa

Lisätään

Vaihdetaan

Vähennetään

Kasvikset (erityisesti juurekset),
palkokasvit (herneet, pavut ja
linssit)

Vaaleat viljavalmisteet →
täysjyväviljavalmisteet

Lihavalmisteet
Punainen liha

Marjat,
hedelmät

Voi, voita sisältävät levitteet →
kasviöljyt, kasviöljypohjaiset

Lisättyä sokeria sisältävät juomat
ja ruoat

4

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset+ravitsemussuositukset
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Kalat ja muut merenelävät

levitteet
Rasvaiset maitovalmisteet →
vähärasvaiset/rasvattomat
maitovalmisteet

Pähkinät ja siemenet

Suola

Alkoholijuomat

Suomalaiset suositukset ovat vuosien saatossa jonkin verran muuttuneet. Perusperiaatteet ovat
pysyneet lähes samoina, mutta yksityiskohtia muovaavat ja täydentävät uudet tieteelliset tutkimustulokset ruoan ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä suomalaisten ruokatottumuksissa tapahtuneet muutokset. Suomalaiset ravitsemussuositukset pohjautuvat pohjoismaisiin suosituksiin,
jotka asiantuntijaryhmä päivittää noin kahdeksan vuoden välein.

5.2 Sovellus ruokapalveluihin: Sosiaali- ja terveysministeriön antamat suositukset
joukkoruokailun seuraamiseksi ja kehittämiseksi (2010)
Ammattikeittiöissä valmistetun ruoan tulee olla laadukasta ja terveellistä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus
5sisältää ehdotuksen:
• Joukkoruokailun (=kodin ulkopuolisen ruokailun) piirissä tarjottavan ruoan ravitsemuslaadun

parantamiseksi
• Laadukkaiden ruokapalveluiden saatavuuden, käytön ja houkuttelevuuden lisäämiseksi
• Kodin ulkopuolisen ruokailun seurannan kehittämiseksi

Suositus sisältää osion Ravitsemukselliset kriteerit ruokapalveluiden hankintaan ja kilpailuttamiseen (alkuperäisessä suosituksessa liite 2), joita voidaan käyttää ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden laadunarviointiin sekä elintarvikehankintojen ja ruokapalveluiden kilpailutukseen. Kriteerit
perustuvat Sydänmerkki-ateriaan ja -tuotteisiin, joista on kerrottu tarkemmin luvuissa 4.2 ja 4.3.
Terveellinen ateria syntyy, kun se valmistetaan kriteereitä noudattaen, ja asiakas kokoaa aterian
lautasmallin mukaisesti. Ravitsemuksellisten kriteerien täyttyminen edellyttää myös, että terveellisiä aterioita tarjotaan riittävän usein, ja että ruokailijaa informoidaan näistä vaihtoehdoista päivittäin.

5.3 Suomalaisten keskeisimmät terveyshaasteet
Hyvä ravinto lisää terveyttä, minkä vuoksi ruokapalvelut ovat avainasemassa terveyden edistämisessä. Tarjoamalla ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kaikissa ruokapalveluyksiköissä
kaikille väestö- ja ikäryhmille, vaikutetaan joka päivä miljoonien suomalaisten terveyteen.

5

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2985-2
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Kansansairaudet ovat sidoksissa elintapoihin. Riskitekijöiden, kuten kolesteroliarvojen pieneneminen on vähentänyt sairastuvuutta ja kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin, jotka ovat suomalaisten suurin kansanterveysongelma. Hyvästä kehityksestä huolimatta sydän- ja verisuonitaudit ovat yhä väestön yleisin kuolinsyy: osuus kaikista kuolemansyistä on noin puolet. Myös tyypin 2
diabeteksen ja erilaisten syöpien sairastavuus kasvaa väestössä.
Merkittävin sydän- ja verisuonitautien sekä muiden keskeisten kansansairauksien riskiä kasvattava
tekijä on lihavuus, joka yleistyy Suomessa ja muissa länsimaissa. Väestön lihomisen taustalla on
energian liikasaanti suhteessa kulutuksen vähyyteen. Yksittäisten ihmisten kohdalla alttius lihomiseen vaihtelee ja on osittain perimän säätelemää.
Myös allergiat yleistyvät jatkuvasti. Allergisten oireiden yleistymisen syitä ei tarkalleen tiedetä,
mutta mahdollisesti muutokset mm. elintavoissa ja ravitsemuksessa vaikuttavat allergioiden syntyyn.
Terveyden perusta luodaan lapsuudessa
Monet sairaudet ilmenevät usein vasta keski-iässä tai sen jälkeen, mutta esimerkiksi sepelvaltimotautiin johtava tapahtumaketju alkaa jo lapsuudessa. Siten terveellisten elintapojen omaksuminen
varhain koti-, päiväkoti- ja kouluruokailussa on tärkeää. Lapsuudessa omaksuttujen elintapojen
ylläpitäminen on myös selvästi helpompaa kuin elintapojen muuttaminen aikuisiällä.
Lapsuuden terveelliset ruokavalinnat ehkäisevät sydänsairauksia
Sepelvaltimotaudin taustoja kartoittavissa suomalaisissa tutkimuksissa on
todettu, että jo lapsuudessa voi tapahtua verenpaine- ja kolesterolimuutoksia, jotka ovat yhteydessä aikuisiässä puhkeaviin sydän- ja verisuonisairauksiin. Lapsuudessa omaksuttujen terveellisten ravinto- ja elintottumusten, kuten vähän kolesterolia ja vähän kovaa rasvaa sisältävän ruokavalion, on havaittu pienentävän huomattavasti sairastumisriskiä.
Lue lisää aiheesta:
• LASERI-tutkimus http://youngfinnsstudy.utu.fi/suomeksi.html
• STRIP-tutkimus http://stripstudy.utu.fi/

5.3.1 RUOKAVALIOT TERVEYSHAASTEISSA
Erityisruokavaliossa rajoitetaan yhden tai useamman ruoka-aineen käyttöä terveydellisistä (allergia tai sairaus), eettisistä tai uskonnollisista syistä. Erityisruokavalioita koostettaessa joudutaan tavallisesti jättämään sopimattomia ruoka-aineita pois ja korvaamaan ne ruokailijalle sopivilla. On tärkeää, että terveellisyys ja maukkaus ovat myös erityisruokavalioiden suunnittelun
ja toteutuksen lähtökohtana. Terveellisen ruokavalion periaatteiden tulee toteutua myös erityisruokavalioissa.

LIHAVUUS
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Energian saannin ja kulutuksen välinen epätasapaino sekä siitä johtuva lihominen ovat suomalaisen ravitsemuksen suurin ongelma. Parissa vuosikymmenessä lihavuus on 2–3-kertaistunut. Erityisesti nuorten aikuisten ja lasten ylipainoisuus yleistyy.
Lihavuuden ehkäisynä ja hoitona ovat painonhallinta ja laihdutus. Jo 5–10 %:n pysyvällä painonpudotuksella on merkitystä. Laihtuminen edellyttää energian saantia suurempaa energian kulutusta,
missä ratkaisevina osatekijöinä ovat yksilön koko ja perusaineenvaihdunta, ruokavalion laatu ja
syödyt ruokamäärät sekä liikunnallinen aktiivisuus. Laihduttamisen jälkeiseen painonhallintaan
sopii ravitsemussuositusten mukainen, kohtuullisesti energiaa sisältävä ruokavalio, jossa keskeistä on:
• Ruoka-annosten koon kohtuullistaminen ja lautasmallin periaatteiden noudattaminen

- Runsas ruokatarjonta sekä suuret annos- ja pakkauskoot altistavat liialliselle syömiselle.
• Kuitupitoisten ruoka-aineiden, kuten kasvisten ja täysjyväviljan, monipuolisuus ja runsaus
- Runsaskuituiset kasvikset ja viljatuotteet syrjäyttävät energiapitoisempia ruokia, lisäävät kylläisyyttä ja vaativat pureskelua, jolloin syömistahti hidastuu.
• Runsasrasvaisten ja sokeripitoisten ruokien ja juomien käytön vähentäminen
- Erityisesti sokerillisista virvoitusjuomista ja mehuista saadaan paljon kaloreita ilman
kylläisyysvaikutusta.
• Säännöllinen ateriarytmi
- Pitkät ateriavälit johtavat usein hallitsemattomaan syömiseen, minkä vuoksi päivittäin
on suositeltavaa nauttia vähintään kolme ateriaa (aamupala, lounas, päivällinen) ja 1–3
välipalaa.
Ruokavaliolla on liikuntaa suurempi merkitys painonhallinnassa ja laihduttamisessa. Ruokavaliomuutosten ohelle tarvitaan kuitenkin energian kulutusta tehostavaa säännöllistä liikuntaa: vähimmäistavoite on puoli tuntia kävelyä tai muuta reipasta liikuntaa useimpina päivinä viikossa.
Erilaisilla muotidieeteillä (esim. Atkins, Zone, kaalisoppadieetti) ei ole tutkitusti saavutettu lisähyötyä painonhallinnassa.

TYYPIN 2 DIABETES

Tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes on lihavuussairaus, jossa veren sokeripitoisuus (veren glukoosi)
nousee liian korkeaksi. Syynä on haiman tuottaman insuliinin erityksen häiriintyminen tai loppuminen kokonaan. Suomessa tyypin 2 diabeetikkoja on 250 000. Lähes yhtä suuri määrä suomalaisia
ei tiedä sairastavansa tyypin 2 diabetesta.
Tyypin 2 diabetes on usein osa laajempaa aineenvaihduntahäiriötä, niin sanottua metabolista oireyhtymää, johon liittyy mm. 2-3-kertaa suurempi sydän- ja verisuonisairauksien vaara kuin terveillä.
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Diabeetikoille suositellaan yleisten ravitsemussuositusten mukaista tavallisin, terveellisin ruokaainein toteutettua ruokavaliota. Erityisiä diabetestuotteita ei tarvita. Tärkeää on kovan rasvan korvaaminen pehmeillä rasvoilla ja runsas kuidun saanti. Sokeria diabeetikko voi nauttia kohtuudella.
Diabetesliitto suosittelee diabeetikoiden ruokavalion koostamiseen erityisesti
Itämeren eli Pohjolan ruokakolmiota

Kuva 3. Itämeren eli Pohjolan ruokavalio.

Itämeren (myös ns. Pohjolan) ruokakolmio on esimerkki koko ruokavalion koostamisesta. Se kannustaa suosimaan pohjoisissa maissa tuotettua, suomalaiseen ruokakulttuuriin kuuluvaa ruokaa.
Terveellinen kokonaisuus syntyy tutuista raaka-aineista terveellisesti, turvallisesti ja ympäristöä
säästäen.
Ruokakolmion ala- ja keskiosassa olevia ruoka-aineita on suositeltavaa sisältyä ruokavalioon runsaasti. Yläosassa olevia ruokia syödään kohtuudella ja huipulta vain harkiten. Näin toteutuu terveellisen ruoan suositus: kaikkia tarpeellisia ravintoaineita, eli hiilihydraatteja ja kuitua, proteiineja, pehmeitä rasvoja sekä vitamiineja ja kivennäisaineita saadaan sopivassa suhteessa.

SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT

Suomalaisten sydänterveys on parantunut, mutta silti yli puolella suomalaisista sekä verenpaineettä kolesteroliarvot poikkeavat suosituksista. Kohonnut verenpaine kuormittaa sydäntä ja vahingoittaa valtimoita. Veren suuri kolesterolipitoisuus edistää kolesterolin kertymistä valtimoiden
seinämiin, mikä ahtauttaa verisuonia. Molemmat riskitekijät altistavat sepelvaltimotaudille ja muille verisuonisairauksille, kuten aivohalvaukselle.
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Sydän- ja verisuonisairauksien riskiä lisääviä tekijöitä ovat lihavuus sekä liiallinen kovan rasvan,
kolesterolin ja suolan saanti ruokavaliosta. Tavallinen, terveellinen ruokavalio edistää sydänterveyttä.
Tehokkaimmin verenpainetta alentaa suolan saannin rajoittaminen, ja veren kolesterolia pehmeän rasvan suosiminen kovan rasvan sijaan.
Runsas suolan saanti ruokavaliosta voi altistaa sydän- ja verisuonisairauksien ohella myös monille muille terveyshaitoille:

Kuva 4. Suolan terveyshaitat.

Terveysvaikutteisilla elintarvikkeilla apua korkeaan kolesteroliin
Kasvisteroli- ja stanolivalmisteet, esimerkiksi erityismargariinit Becel Pro Activ ja Benecol, voivat alentaa veren kolesterolipitoisuutta 10 – 15 % säännöllisesti käytettyinä.

SYÖPÄ

Syöpätaudit ovat sydän- ja verisuonisairauksien jälkeen suomalaisten yleisin kuolinsyy. Arvioidaan,
että ravinto on yhteydessä kolmannekseen (noin 7000) vuosittaisista syöpätapauksista.
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Syövän ehkäisyyn tai hoitoon ei ole täsmäruokavaliota, vaan tavallinen, terveellinen ruoka yleensä
riittää. Tietyt ravintoon liittyvät tekijät saattavat kuitenkin kasvattaa ja toiset pienentää syöpäriskiä.
Riskiä kasvattaviksi tekijöiksi on arvioitu:
• Eläinproteiinien, lähinnä punaisen lihan ja jalostettujen lihatuotteiden*, runsasta saantia
• Runsasrasvaista ruokaa
• Ruoanvalmistustapoja, joista voi aiheutua haitallisia yhdisteitä (käristäminen, grillaaminen,

savustaminen)
• Runsasta suolan käyttöä
• Elimistön suurentunutta rasvakudosta eli lihavuutta
*) Syöpäjärjestöt suosittavat punaisen lihan käytöksi viikossa enintään 300 grammaa, josta lihavalmisteita erittäin
vähän tai ei ollenkaan.

Syövältä suojaavina tekijöinä pidetään:
• Runsasta kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä (vähintään 400 - 500 g/vrk)
• Runsasta kuidun saantia
• Normaalipainoa eli kohtuullista energian saantia
• Säännöllistä, reipasta liikuntaa
Syöpäjärjestöjen ravitsemussuositukset
Syöpäjärjestöt ovat laatineet ravitsemussuositukset syövän vaaran vähentämisestä ravinnon ja liikunnan avulla.
Lue lisää suosituksista
http://www.syopapotilaat.fi/potilasoppaat/syopapotilaan-ravitsemusopas/

5.3.2 YLEISIMMÄT ERITYISRUOKAVALIOT
Yleisimpiä syitä erityisruokavalioiden tarpeeseen ovat laktoosi-intoleranssi, keliakia ja ruokaallergiat. Tarvittaessa ne huomioidaan päivittäin ruokapalveluiden tarjonnassa. Tärkeää erityisruokavalioiden toteutuksessa on, että ne sisältävät perusruokavalion tapaan riittävästi pehmeää kasvirasvaa ja kuituja sekä mahdollisimman vähän suolaa.

LAKTOOSIRAJOITTEISET RUOKAVALIOT

Laktoosi-intoleranssissa maidon sokerin eli laktoosin imeytyminen on häiriytynyt ohutsuolen laktoosia hajottavan entsyymin puutteen vuoksi. Laktoosi-intolerantikko joutuu noudattamaan joko
• vähälaktoosista ruokavaliota, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka sietävät laktoosia pieniä,

alle 10 gramman kerta-annoksia (käytännössä maitolasillinen)
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- Monet tavalliset hapanmaitotuotteet, kuten piimä ja jogurtit, saattavat sopia vähälaktoosista ruokavaliota noudattaville.
• laktoositonta ruokavaliota, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät siedä vähäistäkään

määrää laktoosia
Taulukko 15. Esimerkkejä elintarvikkeiden laktoosipitoisuuksista
Elintarvike

Annos

Laktoosin määrä, g

Maito

2 dl

10

Vähälaktoosinen maito

2 dl

<2

Laktoositon maitojuoma

0

Piimä, viili

2 dl

7

Marja- tai hedelmäjogurtti

2 dl

6

Jäätelötuutti

1 kpl

4

Maitosuklaa

40 g

5

1 viipale

<0,5

1 kpl

<1

Maitoon leivottu leipä
Maitoon leivottu pikkupulla
Kypsytetyt juustot
(esim. edam, emmental)

0

Sulatejuustot

30 g

0-1

Leikkelemakkara

20 g

0 - 0,5

Voi, margariini

5g

<0,05

Sekä vähälaktoosisia (esim. Hyla®- ja Into®-merkinnät maitotuotteissa) että laktoosittomia tuotteita on saatavilla runsaasti. Kypsytetyt eli kovat juustot, esim. edam ja emmental, ovat lähes aina
laktoosittomia. Maitotuotteista tulee valita vähärasvaiset tai rasvattomat vaihtoehdot. Myös muut
ruoan terveellisyysseikat tulee ottaa huomioon.
Maitotuotteiden sijaan voidaan käyttää kasviperäisiä soija-, riisi- tai kauratuotteita. Saatavilla on
niin juomia, ruoanvalmistuskermoja, jogurtteja kuin jäätelöäkin. Soija- riisi- ja kauratuotteissa on
usein vähän enemmän rasvaa, mutta se on laadultaan pehmeää. Jos ruokavaliossa ei käytetä maitotuotteita, kalsiumilla täydennetyt soija-, riisi- ja kauratuotteet tuovat ruokavalioon luustolle tärkeää kalsiumia.
Ammattikeittiöiden ruokalistoissa suositellaan käytettäväksi merkintää "VL" tarkoitettaessa vähälaktoosisia ja "L" laktoosittomia annoksia. Ruokaa ei kannata valmistaa täysin laktoosittomana
suurille joukoille silloin, kun sitä ei edellytetä (esim. 5 henkilöä 200 asiakkaasta noudattaa laktoositonta ruokavaliota). Laktoosittomat tuotteet ovat usein hintavampia kuin tavalliset maitotuotteet.
Laktoosi-intoleranssi vai maitoallergia?
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Laktoosi-intoleranssia ei tule sekoittaa maitoallergiaan. Laktoosin imeytymishäiriö johtuu suolistoentsyymin puutteesta, kun taas allergia on yliherkkyyttä maidon proteiineja eli valkuaisaineita kohtaan.
Laktoosirajoitteisessa ruokavaliossa ei ole syytä välttää kananmunaa, kuten ei maitoallergiassakaan,
jos henkilöllä ei ole erikseen todettu kananmuna-allergiaa.

KELIAKIARUOKAVALIO

Keliakia on elinikäinen sairaus, jonka syntymekanismia ei täysin tunneta. Keliakiassa vehnän, rukiin
ja ohran proteiini, gluteeni, vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa, jolloin ravintoaineiden imeytyminen häiriytyy. Ainoana hoitona on jatkuva, tarkka gluteeniton ruokavalio. Ruokavalion koostamisessa täytyy gluteenittomuuden lisäksi kiinnittää huomiota myös rasvan määrään ja laatuun sekä
suolan ja kuidun määrään. Keliakiaa ei tule sekoittaa vilja-allergiaan, joka tarkoittaa yliherkkyyttä
viljojen proteiineille.
Keliaakikon ruokavaliosta poistetaan vehnä, ruis, ohra sekä kaikki näitä viljoja sisältävät ruoat
ja elintarvikkeet. Korvaavina viljoina käytetään yleisimmin:
• Gluteenitonta kauraa, riisiä, tattaria, maissia ja hirssiä
• Gluteenittomia (gluteenia enintään 20 mg/kg) tai erittäin vähägluteenisia (gluteenia enintään

100 mg/kg) viljavalmisteita
Gluteenittomista tuotteista käytetään ensisijaisesti täysjyvätuotteita, sillä keliaakikoilla kuidun
saanti jää helposti alle suosituksen. Ruokavalion tulee sisältää runsaasti kuitupitoisia kasviksia,
marjoja ja hedelmiä. Tarvittaessa keliaakikko voi täydentää kuidun saantiaan myös kuitulisällä.
Ammattikeittiöiden ruokalistoissa suositellaan käytettäväksi merkintää "G" tarkoittamaan gluteenittomia annoksia. Gluteenitonta ruokaa valmistetaan yleensä vain keliakiaruokavaliota noudattaville.
HoReCa-alalle suunnattua materiaalia Keliakialiitolta
Keliakialiiton Horeca-sivusto on suunniteltu vastaamaan gluteenittomaan ruoan valmistamiseen ja
tuotteisiin liittyviin kysymyksiin. Sivuilta löytyy ammattikeittiöiden käyttöön työkalu, jolla voi testata,
miten hyvin ja turvallisesti keliakiaruokavalioon soveltuvien annosten toteuttaminen omassa keittiössä onnistuu.
Lue lisää: http://keliakialiitto.fi/liitto/horeca/
Keliakiaruokavalioon soveltuvat tuotteet tunnistaa kansainvälisestä symbolista
(Kuva: Keliakialiitto)
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RUOKA-ALLERGIAT

Ruoka-aineallergian taustalla on immunologinen mekanismi, mihin perintötekijät vaikuttavat. Mitkä tahansa ruoka-aineet voivat aiheuttaa oireita ihossa, hengitysteissä ja ruoansulatuskanavassa.
Oireet ovat yksilöllisiä, ja ne saattavat ilmaantua välittömästi tai muutamien tuntien tai päivien
kuluttua.
Tavallisimmat oireiden aiheuttajat ovat:
• Lapsilla kananmuna, maito, vehnä, ohra, ruis
• Aikuisilla tuoreet kasvikset, hedelmät ja mausteet, jotka ristireagoivat koivun siitepölyn kans-

sa
Ruoka-allergisella perusruokavaliosta poistetaan huolellisesti kaikki allergiaoireita aiheuttavat ruoka-aineet. Hoitava lääkäri arvioi, miten tarkasti ruoka-aineita vältetään. Vältettävät ruoka-aineet
korvataan muilla ravintosisällöltään vastaavilla tuotteilla: käytännössä esimerkiksi tomaatille allergisen ruokavaliossa tomaatti korvataan jollakin toisella samantyyppisellä kasviksella. Pakkausmerkinnöissä mainitaan yleisimmät allergiaa aiheuttavat valmistusaineet.
Keittiötyöskentelyssä tarvitaan tarkkuutta, jotta allergisoivien ruoka-aineiden ja muiden ruokaaineiden välillä ei tapahdu ristikontaminaatiota. Ruoanvalmistusastioiden ja -välineiden puhtaus
sekä käsihygienia ovat tässä avainasemassa.
Taulukko 16. Ruoka-allergiat ja niihin liittyvät muutokset
Yleisiä ruoka-allergioita

Miten menetellä käytännössä?

Kananmuna-allergia

• Vältetään kanan ja muiden lintujen munia sekä ruokia, joissa on
käytetty munaa, kuivattua munajauhetta, munaproteiinia tai
munasta peräisin olevaa albumiinia.
• Ruoanvalmistuksessa muna voidaan jättää kokonaan pois tai
korvata eri tavoin, mm. maissi- tai perunajauhoilla, kasvis- tai
hedelmäsoseilla sekä kananmunakorvikejauheella.

Soija-allergia

• Jätetään pois soijapavut, -jauho, -rouhe, -proteiini, -juomat, jogurtit, -jäätelöt, -kermat ja -kastike, tofu, miso, tempeh sekä
teriyaki- ja worcestershirekastikkeet.
• Myös lisäaine soijalesitiini (E322) voi aiheuttaa herkimmillä allergikoilla oireita.

Kala-allergia

• Poistetaan tarvittaessa kaikki kalat, kalasäilykkeet, mäti, mätitahna, jotkin maksamakkarat ja -pasteijat sekä caesarsalaatinkastike.
• Äyriäisiä vältetään tarpeen mukaan.

Siitepöly- eli ristiallergia

• Vältetään sopimattomia ruoka-aineita niinä ajankohtina (esim.
siitepölykausi) ja siinä muodossa (mm. raa´at, tuoreet kasvikset ja
hedelmät), kun ne aiheuttavat oireita.
• Oireita aiheuttavien ruoka-aineiden sopivuutta lisää niiden käsittely, kypsentäminen, pakastaminen ja kuivaaminen.
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MAITOALLERGIA

Maitoallergia on pienten lasten sairaus, jossa lehmänmaidon valkuaisaine, maitoproteiini, aiheuttaa elimistössä yliherkkyysreaktion. Maitoallergikon ruokavaliossa maitotuotteet korvataan seuraavasti:
Taulukko 17. Maitotuotteiden korvaaminen ruokavaliossa.
Sopimaton maitotuote

Korvaava tuote

Maito, vähälaktoosinen maito, laktoositon maitojuoma, luomumaito, vuohenmaito, äidinmaidonkorvike, piimät

Äidinmaito ja imeväisen erityisvalmiste, soija-,
kaura- ja riisijuomat (ei alle 2-vuotiaille), vesi,
mehu

Viili, jogurtti, rahka

Soijasta valmistetut jogurtinkaltaiset valmisteet
ja vanukkaat, kauravalmisteet

Kerma, ranskankerma, smetana, maitopohjaiset
kasvirasvasekoitteet

Soija-, kaura- ja riisipohjaiset ruoanvalmistuskermat ja vispikermat

Jäätelöt, sorbetit

Soija-, kaura- ja riisipohjaiset jäätelöt, maidottomat sorbetit

Juustot

Soijapohjaiset juustot, tofu, lihaleikkeleet

Lähde: Ravitsemushoitosuositus (2010), VRN

Maidottomaan ruokavalioon eivät sovi laktoosittomat tuotteet tai maidon ainesosia sisältävät
tuotteet, joita on myös joissakin kasvirasvoissa. Maitoallergikko saa oireita myös luomumaidosta.
Miten käytännössä?
Ruoanvalmistuksessa maito voidaan korvata usein vedellä, kivennäisvedellä tai laimealla mehulla. Pulla onnistuu veteen leivottuna, ja laatikkoruokiin sopivat liha- ja kasvisliemet sekä soija-, kaura- ja riisimaito. Puurot voidaan keittää veteen, mehuun sekä riisi- tai kaurajuomaan.

VILJA-ALLERGIA

Vilja-allergiaa on eniten pikkulapsilla, joilla esiintyy myös maitoallergiaa. Vilja-allergian aiheuttaa
herkistyminen viljojen proteiineille. Tavallisimmin vilja-allergia kohdistuu vehnään, ohraan ja
rukiiseen, jotka poistetaan ruokavaliosta. Vehnää ovat myös durum, speltti, semolina, bulguri,
triticale ja kuskus. Lisäksi sinapit, mausteseokset, liemivalmisteet ja maustekastikkeet voivat sisältää vehnää.
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Ohraa sisältäviä tuotteita ovat mm. ryyni- ja verimakkarat, olut ja kotikalja. Vehnä- ja ohratärkkelystä sisältäviä tuotteita ja ohramallasuutetta sisältäviä muroja ei käytetä, koska nekin voivat aiheuttaa oireita.
Osa gluteenittomista ja erittäin vähän gluteenia sisältävistä jauhoseoksista ja tuotteista voi sisältää
vehnätärkkelystä tai kauraa, jolloin ne eivät sovellu vehnälle tai kauralle allergisen ruokavalioon.
Oireita aiheuttavat viljat korvataan yksilöllisesti sopivilla viljoilla, joita ovat esimerkiksi:
• Kaura, riisi, maissi
• Tattari, hirssi, kvinoa, amarantti, teff
Viljoista käytetään monipuolisesti suurimoita, hiutaleita ja jauhoja sekä näistä tehtyjä muroja, pastatuotteita, leipiä ja leivonnaisia. Kuitua kertyy riittävästi, kun tuotteista suositaan täysjyvävalmisteita. Puurojen ja leivonnaisten kuitumäärää saadaan lisättyä kuituvalmisteilla, kuten peruna- ja
sokerijuurikaskuidulla.
Mitä ja miten vilja-allergikolle käytännössä?
Riisi-, tattari- ja kaurahiutaleista sekä maissiryyneistä puuro valmistuu helposti. Vaihtelua saadaan
hedelmä- ja marjapuuroista. Rieskataikinoihin voidaan käyttää perunasosetta ja puurojen tähteitä.
Leivonnassa viljoja voidaan korvata myös perunahiutaleilla sekä -jauhoilla.

6 YMPÄRISTÖMYÖTÄISYYDEN LISÄÄMINEN
Ammattikeittiöillä on tärkeä rooli elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. Ammattikeittiöiden valinnat vaikuttavat koko elintarvikeketjuun aina alkutuotannosta kuluttajan lautaselle
asti. Myös ravitsemussuosituksilla tavoitellaan terveyttä edistävää ruokavaliota, joka on ympäristön kannalta mahdollisimman kestävä.

Suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista noin kolmannes aiheutuu ruokailusta. Kotona
ruokaa valmistettaessa voidaan vaikuttaa suoraan ruoan ympäristövaikutuksiin. Suurin osa ihmisistä syö kuitenkin säännöllisesti ammattikeittiöiden valmistamia aterioita kouluissa, työpaikkaruokaloissa, hoitolaitoksissa ja ravintoloissa. Ammattikeittiöillä on hyvät mahdollisuudet ohjata asiakkaitaan tekemään kestävämpiä valintoja.
Asiakkaiden mielenkiinto ruoan ympäristövaikutuksia, eettisyyttä ja terveellisyyttä kohtaan kasvaa
jatkuvasti. Ammattikeittiön ympäristövastuullinen toiminta voi olla merkittävä etu asiakkaista kilpailtaessa. Ympäristöasioihin panostaminen tuottaa keittiölle myös kustannussäästöjä ja parantaa
tuottavuutta.

6.1 Kestävän kehityksen näkökulma
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Ruoan vaikutusten tarkastelu ei rajoitu ainoastaan yksilökohtaiseen terveyteen vaan huomioon
on otettava myös laajempi, kestävän kehityksen näkökulma. Kestävä ruoan kulutus on periaatteiltaan terveellistä ja turvallista, ja siinä huomioidaan niin taloudelliset, sosiaaliset, kulttuurilliset kuin eläinten hyvinvointiin sekä ympäristöön liittyvät näkökulmat. Myös ruokajätteiden syntymistä tulee ehkäistä ja vähentää.

Raaka-aineiden tuotanto ja käsittely vaikuttavat monin tavoin ympäristöön: ilmastonmuutokseen,
rehevöitymiseen, kemikaalikuormaan sekä maaperän muutoksiin. Suomessa merkittävimpiä ympäristöhaasteita ovat vesistöjen rehevöityminen, ilmastonmuutos (hiilijalanjälki) sekä luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen.
Ruokapalveluiden ympäristövaikutuksista arviolta kaksi kolmasosaa syntyy ruoan raakaainetuotannossa. Ruoan valmistaminen ja siihen liittyvät toimet muodostavat noin kolmanneksen ruokapalvelujen ympäristökuormasta. Ruokapalveluissa voidaan vähentää ympäristön kuormitusta
• Käyttämällä raaka-aineita, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset
• Vähentämällä ruoan hävikkiä varastoinnissa, valmistuksessa, tarjoilussa ja lautaselta
• Vähentämällä keittiössä energian, veden ja kemikaalien kulutusta sekä jätteiden syntyä ja

kuljetuksia
• Ohjaamalla asiakkaita valitsemaan ja kokoamaan ympäristövastuullisia aterioita ja välipaloja
Keittiön toimintojen ympäristövaikutuksia voidaan mitata muun muassa seuraamalla sähkön ja
veden kulutusta sekä kertyvän jätteen ja käytettyjen kemikaalien määrää. Ruoan alkutuotannon ja
jalostuksen ympäristövaikutuksiin ammattikeittiöt voivat vaikuttaa eniten ympäristövastuullisilla
raaka-ainevalinnoilla. Ruokalistasuunnittelulla ja kestävillä hankinnoilla on välillisesti suuri merkitys ilmastopäästöihin ja vesistökuormitukseen. Ne ovat myös tärkein keino edistää luonnon monimuotoisuutta, tuotantoeläinten hyvinvointia ja tuotantoympäristön elinvoimaisuutta.
Ruokalautasen koostumuksella on merkitystä
Ruokalistasuunnittelu on parhaimmillaan keittiön energiansäästöä tehokkaampi keino vähentää
päästöjä. Ympäristövastuullisen ruokalistan suunnittelussa pääpaino on reseptien ja ruokalistan
muokkaamisessa ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä ruokahävikin pienentämiseksi. Myös
toimintaohjeita ja työmenetelmiä kehittämällä voidaan vaikuttaa ruoan säilyttämisen ja varastoinnin ympäristökuormaan.
Tavallisten lounasannosten ympäristövaikutukset voivat olla hyvin erisuuruisia. Kuormittavien
ominaisuuksien suhteen raaka-aineilla on kuitenkin selkeä järjestys: eläinraaka-ainepohjaiset
ruoat kuormittavat ympäristöä enemmän ja kasviraaka-ainepohjaiset vähemmän. Eläinperäisen
ruoan eli lihan, maidon ja munien tuotannossa ravinteiden käytön tehokkuus on tuotettua ruoan
energia- tai proteiinimäärää kohden heikompi kuin kasvintuotannossa. Siten viimeaikaiset kulutuksen muutokset ovat olleet ongelmallisia ympäristön kannalta: elintason kohoamisen myötä erityisesti lihan ja maitotuotteiden kulutus on kasvanut, kun taas viljan ja perunoiden kulutus on vähentynyt. Kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö on lisääntynyt, mutta kasvu perustuu osin kasvihuone- ja tuontivihanneksiin.
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Osaatko arvioida elintarvikkeisiin liittyviä riskejä, hyötyjä ja ympäristövaikutuksia?
FOODWEB-verkkosovelluksella voidaan vertailla erilaisten ruoka-annosten ympäristövaikutuksia. Samalla sovellus havainnollistaa ruokavalintojen terveellisyyttä sekä mahdollisten haitta-aineiden, kuten
torjunta-ainejäämien, riskiä.
Lue lisää: www.http://foodweb.ut.ee/Ateriasovellus_288.htm

Ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion noudattaminen on pääsääntöisesti ympäristön kannalta vastuullinen tapa toimia. Suomalaisten ruokailutottumusten muuttaminen ravitsemussuositusten ja samalla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiksi merkitsisi ammattikeittiöissä esimerkiksi viljojen, perunan, juuresten, marjojen ja palkokasvien nykyistä runsaampaa käyttöä. Punaisen lihan ja lihavalmisteiden, juuston ja kerman käytön tulisi pysyä kohtuullisella tasolla. Sokeripitoisten tuotteiden käytön tulisi olla mahdollisimman vähäistä.

Kuva 5. Lautasmalli voi olla sekä terveellinen että ekologinen (Elonheimo 2010).

Luomua, lähiruokaa vai sesonginmukaista ruokaa?
Luomuajattelun perustana on pyrkimys ekologiseen ruoan tuotantoon. Ympäristön kannalta tärkeä ero luomu- ja tavanomaisten tuotteiden osalta on se, että kemiallinen torjunta on luomutuotannossa kielletty. Lisäaineita tuotteisiin saa käyttää vain rajoitetusti. Käytetyimpiä luomutuotteita
ovat vilja- ja maitotuotteet sekä kasvikset.
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Luomuruoan ravintoainesisältöä pidetään usein parempana tavallisesti tuotettuun ruokaan verrattuna. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan saatu selvää näyttöä eroista kummankaan tuotantotavan
eduksi. Suomessa luomumaitoon ei lisätä D-vitamiinia toisin kuin tavanomaisesti tuotettuun maitoon. Luomuviljan seleenipitoisuus on myös pienempi tavanomaisesti viljeltyyn viljaan verrattuna.
Lähiruoka on paikallisruokaa, joka edistää oman alueen taloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria.
Lähi- ja sesonginmukaisen ruoan suosiminen poistaa pitkien kuljetusten ongelman ja tekee ruoasta
näin ollen ekologisempaa kuin kaukaa tuodusta ruoasta. Ravitsemuksen osalta ruoan tuotantopaikalla ei sinänsä ole merkitystä. Kuljetusten aikana ravintoaineiden hävikki on yleensä pientä. Tärkeä kuljetuksiin liittyvä näkökohta kuitenkin on, että pitkät ruokaketjut saattavat lisätä ruoan turvallisuusriskejä. Kotimaiset satokauden kasvikset ovat suositeltava, kestävän kehityksen mukainen
vaihtoehto.
Valtioneuvoston Kestävien valintojen edistämisen periaatepäätöksen (2009) mukaan julkisissa
ruokapalveluissa on tarjottava enemmän aterioita, joiden ympäristökuormitus on tavanomaista
vähäisempi*. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
*) Kuntien ruokapalveluille tämä on suositus

• Luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa on tarjottava valti-

onhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kerran viikossa (vuodesta 2010 alkaen)
• Kestävän kehityksen mukaisia aterioita tulee tarjota vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen
2015 mennessä
Oletko jo ympäristöosaava ruokapalveluiden ammattilainen?
Testaa osaamisesi kestävästä kehityksestä ja muista ympäristönäkökohdista ammattikeittiöissä ympäristöosaavan ammattilaisen osaamistestillä www.ymparistoosaava.fi

6.2 Kasvisruokailu on ympäristö- ja terveysteko
Kasvisvoittoinen ruokavalio on terveydelle hyväksi, sillä se auttaa pitämään veren kolesterolin
ja verenpaineen kohdallaan sekä ennustaa normaalipainossa pysymistä. Vihannesten, marjojen,
hedelmien, juuresten ja kokojyvätuotteiden terveellisyys perustuu niiden sisältämiin kuituihin,
vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja muihin tärkeisiin ravintoaineisiin. Suomalaisten on suositeltavaa syödä kasvisruokia nykyistä enemmän.

Kevyen ja ekologisen kasvisruoan suosio on kasvussa. Monet kasvisruoan valitsevista ruokailijoista
syövät vilja-kasvispainotteisesti, ja lihaa tai kalaa satunnaisesti. Kasvisruokavaliot voidaan jakaa
kolmeen eri tyyppiin
• Laktovegetaarinen ruokavalio, joka sisältää kasvikunnan tuotteiden ohella maitovalmisteita
• Lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, joka sisältää kasvikunnan- ja maitotuotteiden lisäksi ka-

nanmunaa
• Vegaaniruokavalio, joka sisältää pelkästään kasvikunnan tuotteita
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Kasvisruokavalioiden perustana ovat runsaasti kuitua sisältävät täysjyväviljavalmisteet, hyvälaatuista kasviproteiinia sisältävät palkokasvit (soija, tofu, pavut, linssit ja herneet), kasvikset, sienet,
marjat ja hedelmät sekä pehmeitä rasvoja sisältävät pähkinät, mantelit, siemenet, kasviöljyt ja
kasviöljypohjaiset rasvalevitteet. Soijaproteiini on lähes eläinkunnan proteiinin arvoista.
Kasvisruokavalioissa, kuten muissakin ruokavalioissa, tulee välttää liiallista suolan, sokereiden ja
runsasrasvaisten maitovalmisteiden, kuten rasvaisten juustojen käyttöä. Makua kasvisruokiin saadaan esimerkiksi mausteista, yrteistä, tomaattisäilykkeistä ja tuoreesta inkivääristä.
Mitä rajoitetumpi kasvisruokavalio on, sitä enemmän ammattitaitoa tarvitaan sen koostamisessa
ravitsemuksellisesti täysipainoiseksi erityisesti proteiinisisällön suhteen. Lakto-ovo- ja laktovegetaariset ruokavaliot ovat monipuolisesti koostettuina ravintosisällöltään verrattavissa sekaruokavalioon. Vegaaniruokavalio on proteiinisisällöltään laadukas, kun aterioilla yhdistetään palkokasvit,
täysjyvävilja sekä pähkinät tai siemenet.
Vinkkejä ravitsemuksellisesti täysipainoisen kasvisruoan valmistukseen ja koostamiseen
• Ruoan riittävän energiapitoisuuden varmistamiseksi runsasenergiaisia papuja, siemeniä, manteleita
ja kasviöljyä tulee käyttää päivittäin. Ruoka-annosten kokoa voidaan muuntaa hieman tavanomaista
suuremmaksi, ja kasvisruokien pääenergianlähteenä tarjotaan täysjyväpastaa, -riisiä, -vehnää, -ohraa
tai perunaa.
• Maitovalmisteista suositaan rasvattomia ja vähärasvaisia vaihtoehtoja. Maidon tilalla voidaan käyttää kalsiumilla täydennettyjä juomia, kuten kaura-, soija- ja riisijuomia. Kookosmaitoa ja -kermaa
tulee käyttää harkiten niiden sisältämän runsaan kovan rasvan vuoksi.
• Hyvälaatuista proteiinia saadaan yhdistämällä soijaa ja muita palkokasveja täysjyväviljaan sekä
pähkinöihin ja siemeniin.
• Pehmeitä rasvoja saadaan riittävästi, kun rasvanlähteinä käytetään kasviöljyjä, siemeniä ja pähkinöitä. Leipärasvaksi sopii kasviperäinen laktoositon margariini. Vaihtelua saadaan kasvistahnoista,
joista kannattaa valita vähäsuolainen vaihtoehto, tai valmistaa tahnat itse vähäsuolaisiksi.

7 TERVEELLISET ATERIAVAIHTOEHDOT OSAKSI ASIAKASPALVELUA
Asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat perusta ruokapalvelujen toiminnalle. Terveys on tärkeä
arvo valtaosalle asiakkaista, mikä näkyy ruokavalinnoissa. Asiakkailla on oikeus saada tietoa
ruokien ravintosisällöistä: hyvien valintojen tekeminen on monelle vaikeaa ilman ohjausta. Kun
tarpeet ruoan laadun ja informaation suhteen täyttyvät, asiakkaat ovat tyytyväisempiä palvelun laatuun ja ruokapalveluiden on helpompi saavuttaa kaupalliset tavoitteet.
Terveellisten vaihtoehtojen tarjoaminen on myös osa yhteiskuntavastuuta ja kansanterveyden
edistämistä: yli 2 miljoonaa suomalaista käyttää päivittäin ruokapalveluita mm. kouluissa, työpaikoilla, ja kahviloissa. Terveellisen, maukkaan ja ravitsevan ruoan lisäksi tarvitaan innostunut,
työtään arvostava ja riittävän ammatillisen tietotaidon omaava ruokapalveluhenkilöstö. Tällöin
asiakkaiden luottamus saadaan herätettyä siinä määrin, että pysyviä asiakassuhteita syntyy.
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7.1 Hyvä ravitsemuslaatu tekee hyvää liiketoiminnalle
Ravintolaruoan trenditutkimuksen (2010) mukaan ruoan laatu vaikuttaa ruokapaikan valintaan.
Koska terveys on tärkeä arvo, asiakkaat pyrkivät valinnoillaan toteuttamaan sitä. Toimija, joka
hyödyntää terveellisyyttä tuotteiden ja palvelun kehittämisessä, menestyy paremmin tiukassa
kilpailutilanteessa. Tyytyväisistä asiakkaista tulee helposti kanta-asiakkaita.

Asiakkaat olettavat, että ravintoloissa tarjottava, ammattilaisten valmistama ruoka on terveellistä.
Näin ei kuitenkaan aina ole. Tutkimukset osoittavat, että annoksissa voi olla liikaa rasvaa ja suolaa
ja liian vähän hiilihydraatteja. Hankalinta on, jos ruokailija ei tiedä mitä annokset pitävät sisällään,
jolloin hänellä ei ole mahdollisuutta varmistua ruokavalionsa terveellisyydestä.
Ruokapalveluhenkilöstön tehtävänä on tehdä terveellisen aterian valinta helpoksi ja mahdolliseksi.
Hyvä asiakaspalvelu on osa ravitsemuslaatua.
Terveellisyyden näkökulmasta hyvä asiakaspalvelu antaa ruokailijalle:
• Mahdollisuuden valita ruoka-annoksen koon
• Tietoa eri aterianosien ravitsemuslaadusta
• Mallin terveellisestä ateriasta
• Ohjausta henkilökunnalta, joka osaa suositella terveellisiä vaihtoehtoja

Terveellisellä ruoalla palvellaan myös ympäristötietoisia asiakkaita, koska ruoan terveellisyys ja
ympäristöystävällisyys kulkevat suureksi osaksi käsi kädessä.
7.1.1 ONKO ASIAKKAALLA MAHDOLLISUUS ½ ANNOKSEEN?
Annoskoon valintamahdollisuus antaa asiakkaalle mahdollisuuden aterioida nälän tunteen mukaan. Ateriat voivat olla esimerkiksi S, M ja L-koon annoksia.
Erilaisilla ruokailijoilla on erilaiset tarpeet. Riippumatta annoksen koosta, ateria koostetaan lautasmallin periaatteiden mukaisesti. Jos ruokailija ei ole kovin nälkäinen, voi pieni annos olla sopivan kokoinen. Kaikki eivät myöskään halua aterioida vatsaansa täyteen työaikana, koska sen koetaan väsyttävän ja vievän työtehoa. Esimerkiksi monet ammattiautoilijat suosivat ruokapaikkoja,
joissa on mahdollisuus puolikkaisiin annoksiin. Terveellisiin aterioihin kannustaa myös aterioiden
myynti kilohinnalla: keveät kasvikset tuovat annokseen vähän lisähintaa, mutta runsaasti volyymia.
Trendit ympäri maailmaa viestivät terveysvaatimusten kasvamisesta. Esimerkiksi Kanadassa ja IsoBritanniassa on viime vuosina pyritty vähentämään suolan, rasvan ja sokerin määrää ravintolaruoissa. Yhdysvalloissa terveydenhoitouudistus on pakottanut ketjuravintolat ilmoittamaan ruokaannosten ravintosisällön asiakkaille.
7.1.2 MIKSI JA MITEN TIETOA ANNETAAN?
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Kun asiakkaita on tiedotettu ruoan ravitsemuslaadusta, sen on todettu lisäävän myyntiä. Tiedon
antaminen on saanut asiakkaat valitsemaan myös pienempiä annoksia. Liiketoiminnan kannalta
asiakkaiden informoiminen on kannattavaa: tulot lisääntyvät ja menot esimerkiksi vähäisemmän raaka-ainemenekin myötä vähenevät.

Liiketoiminnallisia hyötyjäkin tärkeämpää on ohjata asiakkaita siksi, että aterian komponenttien
terveellisyyttä, esimerkiksi suolapitoisuutta, ei voida päätellä ruoan ulkonäöstä.
Tiedon avulla asiakas:
• Motivoituu hyvien valintojen tekemiseen, kun se on helppoa
• Saa lisää tietoa tuotteiden ravitsemuslaadusta ja terveellisen aterian koostamisesta
• Tottuu valitsemaan hyvin koostettuja ja kohtuullisen kokoisia aterioita
• Osaa tehdä hyviä valintoja myös kotona ja vapaa-ajalla

Tieto korjaa myös vääriä käsityksiä aterian osien terveellisyydestä. Monet esimerkiksi luulevat,
että liharuoat ovat aina epäterveellisiä, vaikka niissä on rasvaa usein vähemmän kuin kasvisruoissa. Terveellisen aterian koko herättää myös hämmennystä: terveellisessä ateriassa luullaan olevan
syötävää niukasti, vaikka oikein valmistettuna ja lautasmallin mukaan koottuna annoksesta saa
varmasti vatsan täyteen.
Miten informoida asiakkaita?
Asiakkaita voidaan tiedottaa monin eri tavoin. Terveellisistä vaihtoehdoista tiedottamiseen kannattaa panostaa, jotta hyvä työ näkyy asiakkaille. Se lisää tyytyväisyyttä
palvelun laatuun kokonaisuudessaan. Yleisimpiä menetelmiä ovat erilaiset sanalliset ja kuvalliset merkinnät ruokalistassa, ruokailulinjastolla ja
asiakaspöydissä.
Tietoa voidaan antaa helposti ja kattavasti esimerkiksi:
• Ilmoittamalla ruokalistassa olevien annosten ja lisäkkeiden ravinto-

sisällöt
• Merkitsemällä ruokalistasta suositeltavat vaihtoehdot päivän ateriatarjonnasta
• Koostamalla päivän tarjonnasta malliaterioita tai laittamalla esille malliateriakuvia
• Korostamalla suositeltavia valintoja linjastosta linjastomerkeillä
• Asettamalla pöytiin ständejä ja esitteitä sekä seinille julisteita
• Sydänmerkin avulla
Ruokapalveluhenkilöstö on tiedonjaossa avainasemassa, minkä vuoksi kaikilla henkilöstöön kuuluvilla tulee olla riittävät tiedot tarjolla olevien ruokien koostumuksesta ja ravintosisällöstä sekä terveellisestä ravitsemuksesta.
Hyvistä valinnoista kertovat kampanjat ja teemapäivät ovat näkyvä ja asiakkaiden puolelta toivottu
tapa edistää terveellistä ruokailua. Hyödyntää voidaan ruokapaikan sisätilojen lisäksi esimerkiksi
omia Internet-sivuja, pihojen ja tienvarsien kylttejä, ruokapaikan ääni- ja tv-mainontaa sekä sähköpostitiedotteita. Itse ruoka ja sen houkutteleva esille laitto ja järkevä hinnoittelu lienevät myyntivaltteja parhaimmasta päästä.
63

7.1.3 ERITYISRUOKAVALIOASIAKKAILLA ON ERITYISTIEDONTARVE
Erityisruokavaliota noudattavien ruokailijoiden määrä on jatkuvassa kasvussa.

Monet asiakkaat noudattavat nykyisin jotakin erityisruokavaliota ja tarvitsevat sen vuoksi tavanomaista yksityiskohtaisempaa tietoa ruokatuotteiden saatavuudesta sekä ainesosista. Erityisruokavalioasiakkaille sopivat ruoat merkitään selkein symbolein ruokalistaan sekä tuotteisiin (esimerkiksi laktoositon L, vähälaktoosinen VL, gluteeniton G). Taito vastata kysymyksiin on paitsi terveys,
myös turvallisuusasia.
7.1.4 RUOKAILULINJASTON SUUNNITTELULLA TERVEYTTÄ LAUTASELLE
Omassa ruokapalveluyksikössä voidaan hyödyntää ne palveluiden ja tarjonnan kehittämiskeinot, jotka istuvat luontevasti paikan ominaispiirteisiin ja resursseihin. Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla, vaan kokeiluja kannattaa tehdä ennakkoluulottomasti: ne eivät välttämättä vaadi
suuria satsauksia. Jo yksi pieni muutos esimerkiksi ruokailulinjastossa voi tehdä lopputuloksesta
selvästi paremman.

Ruokailulinjasto kannattaa koostaa niin, että se tukee terveellisiä valintoja. Lautasmallin mukaisen
aterian toteutumista edesauttaa se, että kasvikset sijoitetaan linjaston alkuun. Tällöin tyhjälle lautaselle mahtuu runsaasti kasviksia ennen pääruoan annostelua. Vastaavasti kustannuksiltaan suurempaa pääruokaa mahtuu lautaselle vähemmän, mikä auttaa kustannusten hallinnassa. Kasvisten
käyttöä ja pääruoan kohtuullista menekkiä edistää myös:
• Malliateria
• Kasvisten monipuolinen ja runsas tarjonta

- Erityisesti lapset ja nuoret arvostavat kasvisten ryhmittelyä omiin sektoreihinsa sekoitettujen salaattien sijaan
• Yhden lautasen politiikka
- Kasvislisäkkeet ja pääruoka kootaan samalle lautaselle, jolloin lautasella jo oleva runsas kasvisannos kohtuullistaa automaattisesti pääruoan annoskoon. Tällöin salaattilinjaston kannattaa sijaita ennen pääruokalinjastoa
• Salaattipöydässä ja noutopöydässä energiapitoiset ruoka-aineet kannattaa tarjota pienemmistä astioista
- yleensä ihmiset ottavat suuremmista tarjoilukulhoista enemmän ja pienemmistä kulhoista vähemmän ruokaa
Tarjoilujärjestyksellä ja -tavalla vaikutetaan myös mm. terveellisempien ruokajuomien ja leipien
menekkiin:
• Jos tarjolla on useita maitolaatuja, rasvaton maito asetetaan ensisijaisena vaihtoehtona tar-

jolle niin, että se on helposti saatavissa ja mahdollisimman kylmää
• Myös muut vähärasvaiset tuotteet, kuten juustot, leikkeleet ja jogurtit, laitetaan esille ennen
rasvaisempia tuotteita
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• Monipuolinen, tuoretta ruis- ja täysjyväleipää sisältävä leipäpöytä lisää ruokailijoiden haluk-

kuutta nauttia leipää aterialla. Erilaisia leipävaihtoehtoja tarjottaessa vähäsuolaiset ja kuitupitoiset leivät tarjotaan ensimmäisenä ja merkitään hyvin
• Ensimmäiseksi ja helpoiten otettavaksi rasvalevitteeksi laitetaan margariinia. Tuotteen rasvapitoisuus voi vaihdella asiakkaiden mieltymyksen mukaan. Pehmeän rasvan riittävän saannin
turvaamiseksi se on mieluiten 60–70 %
• Lopuksi tarkistetaan, löytyykö vitriinistä ensimmäisenä virkistäviä vaihtoehtoja kuten hedelmiä ja marjoja

7.2 Ruokapalveluiden käyttö on Suomessa yleistä
On arvioitu, että jokainen suomalainen nauttii kodin ulkopuolella ainakin 15 000 ateriaa elämänsä aikana

Joka päivä kolmannes suomalaisista käyttää ravintola- ja kahvilapalveluita erilaisissa toimipaikoissa. Palveluiden käytön yleisyyden vuoksi ruokapalvelun työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa
asiakkaan valintoihin arkipäivän tilanteessa toistuvasti, jopa päivittäin. Esimerkiksi työterveyshoitajan tai kouluterveydenhoitajan ohjaus tavoittaa asiakkaan selvästi harvemmin.
Monelle ateria päiväkodissa, koulussa, työpaikalla tai muussa vastaavassa paikassa on päivän ainoa lämmin ruoka. Siten ruokapalveluissa tarjottavien aterioiden ravitsemuslaadulla on erityistä
merkitystä.
Taulukko 18. Joukkoruokailun jakaantuminen Suomessa v XX? (Jamk/Enni Mertanen)
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7.3 Palaute työn ohjaajana
Työ ruokapalvelualalla vaatii erityisesti myönteistä palveluasennetta, sillä asiakaskeskeinen
ajattelu on menestyvän ruokapalveluyrityksen ehdoton edellytys. Jokainen toimija on osa palveluketjua. Todellisen palvelun ja tuotteen laadun määrittelee lopulta asiakas.

Laatuun liittyvistä seikoista ja onnistumisista saadaan tietoja asiakaskyselyillä ja haastatteluilla,
mikä mahdollistaa ruokapalvelun kilpailukyvyn parantamisen. Aina palautteen mukaisesti ei voida
toimia: ruokapalveluissa ravitsemustavoitteet ohjaavat ruoanvalmistusta, jolloin asiakkaiden odotuksia ja toivomuksia esimerkiksi pikaruoan suhteen voidaan toteuttaa enintään satunnaisesti.
Asiakastoiveita ja -tyytyväisyyttä on kuitenkin hyvä tiedustella säännöllisesti. Palautteen huomioiminen ja toimenpiteistä kertominen lisää tyytyväisyyttä ruokapalveluihin.
Halu kehittää ammattitaitoa luo menestyksen mahdollisuuksia
Ruokapalvelujen toiminnan jatkuvuus perustuu kannattavuuteen ja tuloksellisuuteen. Hyvän tuloksen mahdollistavat asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet, laadukkaat raaka-aineet ja lopputuotteet sekä ammattitaitoinen henkilöstö.
Laadukkaat lopputuotteet ovat viimekädessä ansiota yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin sitoutumisesta ja osaavasta henkilöstöstä. Ruoan terveellisyyteen liittyvä osaaminen on osa ammattitaitoa ja tuloksekasta toimintaa siinä missä ruoanvalmistustaidotkin.
Ravitsemusosaamista on hyvä päivittää säännöllisesti. Terveellisen ruokatarjonnan tuntemuksen
merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään, sillä asiakkaiden kiinnostus ja kysymykset terveellisistä vaihtoehdoista lisääntyvät.
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