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Kuka haluaa laihtua yhtä hitaasti kuin on lihonut ja 
saada sitten kilonsa takaisin pikavauhtia korkojen kera? 
– Ei kukaan! 

Vaikka ylipaino on kuin vaaniva villipeto, se on kesy-
tettävissä. On tullut aika unohtaa nälkäkuurit ja kalo-
rien kanssa tuskailut. Lopullisesti. Valitsemalla ruokasi 
toisin - itsellesi sopivaksi – hyvinvointisi lisääntyy ja 
pääset takaisin normaalipainoon. Ruoka ei ole enää 
elämän keskipiste, vaan tärkeä osa hyvää elämää. 

Kirja on maallikkosyöjän kädenojennus  
toiselle maallik kosyöjälle.

Tulet normaalipainoiseksi         MITEN?
Olet ylipainoinen         MIKSI?
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TOTTA VAI TARUA? 
Pitävätkö väitteet paikkansa: kyllä/ei

Kalorit ovat energiavaikutukseltaan samanarvoisia 
riippumatta mistä ravintoaineesta ne ovat peräisin.

Kannattaa syödä kaikkea kohtuullisesti.

Kovat, tyydyttyneet rasvat, erityisesti maitorasvat 
ovat epäterveellisiä. 

Pehmeät, tyydyttymättömät rasvat  ovat terveellisiä.

Kananmuna, erityisesti sen keltuainen nostaa 
kolesterolia.

Painonhallinta onnistuu, kun suosit vähärasvaisia 
ruokia ja puolet energiatarpeestasi tulee hiili
hydraateista.

On tärkeää paljonko syöt. Ei niinkään mitä syöt.

Mari Aulanko on tietokirjailija,  kouluttaja, kon
sultti ja Bene Oy:n toimitusjohtaja. Koulutuk
seltaan hän on kasvatustie teilijä ja sosiaalipsykologi. 
Tämä on hänen yhdeksäs kirjansa. 

Hänen osaamisalueitaan ovat oppiminen, kommuni
kointi tai dot, ihmisten ja itsensä joh taminen sekä 
muutoksen hallinta. 

Tekijällä on työssään ja elämäs sään kaksi tärkeää 
ohje nuoraa:

Tule siksi mikä olet.

Ihminen ei ole astia
joka täytetään,

vaan lamppu joka sytytetään.

Vastaus kaikkiin on ”Ei”, sanoo tekijä.  ”On toki kova väite 
kyseenalaistaa vuosikymmeniä eläneet vakiintuneet käsitykset, 
mutta eivät perustelutkaan ole pehmeitä.  Monen henkilökokoh-
taiset kokemykset  saavat vahvistusta uusimmista tieteellisistä 
tutkimuksista. 

On tärkeää mitä syö. Ei niinkään paljonko syö.Pindaros
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Tee päätös, että teet jotakin
laihtumisen

ja hyvinvointisi eteen.
Perehdy ensin ravintoasioihin,

tee järkevä suunnitelma,
jonka myös sydämessäsi hyväksyt
ja johon siksi sitoudut uskollisesti.

Toteuta se.
Päätä, että tällä kertaa onnistut.

Anna itsellesi mahdollisuus.
Olet ansainnut sen.

Sinä olet
ainoa

joka voi sen toteuttaa.
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Kolme askelta Harmoniaan
Harmonia on ruokavalio ja elämäntapa.

Nauti terveellisestä itsellesi sopivasta ruoasta 
luontoa ja itseäsi kunnioittaen. 

Painosi normalisoituu ja hyvinvointisi lisääntyy 
– kunhan teet tarvittavat muutokset. 

1. Perehtyminen: tutki ja tee suunnitelma
2. Skarppausjakso: 5–8 viikon vähähiilihydraattinen ja 

gluteeniton ruokavalio
3. Harmonia-ruokavalio: hiilihydraattitietoinen 

henkilökohtainen ruokavalio

1. Perehdy. Malta. Lue muutakin kuin tämä kirja. Tutki, 
vertaile, puntaroi vaihtoehtoja,jotta tiedät mihin olet 
ryhtymässä. Opiskele kotona ja kaupassa. Ei kannata suin 
päin hypätä kokeilemaan uutta ruokavaliota. Tämä vaihe 
on lyhyt hetki elämässä, mutta sitäkin tärkeämpi tulevassa 
onnistumisessa. 

Tee järki kädessä päättäväinen käytännön suunnitel-
ma, johon voit ja tahdot sitoutua täysillä lyhyeksi 5–8 
viikon skarppausjakson ajaksi.

Painotavoite kannattaa tehdä, mutta ilman aikataulua, 
koska sen päättää aineenvaihduntasi sen mukaan, mitä 
suuhusi laitat ja mitä et.

Käy lääkärissä ennen aloitusta, jotta saat lähtöarvot 
ja lääkärisi näkemyksen yleisestä teydeydentilastasi. 
Kirjaa ylös paino, verenpaine ja laboratoriokokeiden 
tulokset: sokeri-, maksa-, tulehdus-, kilpirauhas- ja ko-
lesteroliarvot, ja mahdollisen keliakian selvittämiseksi 

veren vasta-aineet gluteenille (voi selvittää jos on syö-
nyt pidemmän aikaa gluteenipitoisia viljoja). Gluteenin 
vasta-ainetestin voi tehdä myös itse. Katso tarkemmin 
luvusta Leivätön pöytä alkaen s. 83. Monet veriarvot 
tulevat mitä todennäköisimmin muuttumaan parempaan 
suuntaan jo lyhyen skarppausjakson aikana.

2. Skarppausjakso: pane toimeksi. Tämä on kokeilu-
vaihe, joka kestää 5–8 viikkoa tai niin kauan kuin haluat 
painosi laskevan. Ruokavaliostasi puuttuvat sinä aika-
na kaikki viljat, sokeri, alkoholi ja keinotekoisesti vähä-
rasvaiseksi muokatut sekä paljon hiilihydraatteja si-
sältävät ruoat. Tämä jakso on vain väliaikainen, 
mutta välttämätön siirtymävaihe Harmonia-ruoka-
valioon.

Hyvälaatuiset rasvat, mukaan lukien pähkinät ja sie-
menet, hyvät valkuaisaineet, hyvät vähähiilihydraattiset 
ruoka-aineet, kuten vihannekset, juurekset ja marjat, 
muodostavat laihduttavan ja tervehdyttävän ruokavalion. 
Hiilihydraattien määrä rajoitetaan 40 grammaan päiväs-
sä, alkuun jopa 30 grammaan. Harmonia-ruokavalion 
skarppausjakso on sekä vähähiilihydraattinen että glu-
teeniton.

Varmin tapa onnistua on pudottaa kaikki liikakilot 
pois yhteen menoon. Sen jälkeen voi tyytyväisenä avata 
elämässään kokonaan uuden lehden, painon kanssa ei 
tarvitse enää tuskailla – koskaan.

Skarppauksen aikaisista kokemuksista saat ”itse- 
diagnoosin” gluteenin vaikutuksista terveyteesi. Jos 
jotkut krempat poistuvat, niiden aiheuttaja saattaa olla 
gluteeni, vaikkei olisikaan keliakiaa. 
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Odotettavissa

 ~ Painosi putoaa varmasti, jos siihen on tarvetta – edel-
lyttäen että et lipsu ja syöt riittävästi hyviä rasvoja. 
Monella katoaa kilon verran viikossa, vähintään puoli, 
miehillä enemmän kuin naisilla (miehen paino putoaa 
nopeammin kuin naisilla, testesteroni kun ei pidättele 
samalla tavalla painoa kuin estrogeeni, joka pyrkii tur-
vaamaan naisen pehmeyden ja pienen pyöreyden).

 ~ Saat selville, millä tavoin ruokavalio vaikuttaa hyvin-
vointiisi. Monille viljat aiheuttavat ongelmia eikä niitä 
vielä osata yhdistää gluteeniherkkyyteen. 

 ~ Ja tuskinpa sokerin ja alkoholin poistaminen ruoka-
valiosta aiheuttaa ainakaan mitään kielteistä terveydel-
lesi…

 ~ Opit luottamaan itseesi ja päätöksentekokykyysi tehdä 
tietoisempia valintoja hyvinvointisi kannalta kuin ennen. 
Kun skarppausjakson aikana seuraa vointiaan ja veri-
arvojaan, voi olla luottavaisin mielin.

3. Harmonia-ruokavalio on henkilökohtainen, juuri 
itselle sopiva tapa syödä – elämäntapa loppuelä-
mäksi. Tämän luvun jokainen kirjoittaa itse kehittämäl-
lä skarppauskokemusten ja ravintoaineisiin perehtymisen 
jälkeen oman ruokavalionsa. Rakenna se siltä pohjalta, 
mitä olet oppinut itsestäsi, aineenvaihdunnastasi ja hy-
vinvoinnistasi skarppausjakson aikana. Jos hyvinvoin-
tisi parani, mieti mikä siihen vaikutti ja ota se huomioon. 
Jätä vaivojen aiheuttajat pois. 

Suurin muutos skarppausjaksoon verrattuna on hy-
vien hiilihydraattien määrän hillitty nostaminen kaksin-

kertaiseksi eli 60–80 grammaan päivässä, ehkä enem-
mänkin. Sopivan tason saa selville painoa seuraamalla. 
Saat ruokavalioosi gluteenittomat viljat – hirssin, tatta-
rin, kvinoan – sekä gluteenia sisältävät viljat, rukiin ja 
ohran, ehkä vehnänkin, jos ne eivät aiheuta mitään vai-
voja. – Ja mikä ihmeellisintä: paino ei nouse! Saavutta-
massasi painossa pysyminen on helppoa, voit ottaa ren-
nommin kuin skarppausvaiheessa ja silti paino pysyy. 
Liikakilot ovat kadonneet iäksi, kun noudatat itse ke-
hittämääsi Harmonia-ruokavaliota. 

Vähähiilihydraattinen ja gluteeniton ruokavalio 
eivät ole sama asia.

Vähähiilihydraattinen: Voi sisältää jonkin verran gluteeni-
viljojakin. Mutta pienikin määrä gluteenia ruokavaliossa 
estää selvittämästä, mikä gluteenin vaikutus terveyteen on. 

Gluteeniton: Vehnä, ohra ja ruis sisältävät gluteeni-nimistä 
valkuaisainetta. Joillekin gluteeni aiheuttaa keliakian, mutta 
gluteeniherkät voivat saada muita erilaisia oireita. Glutee-
niton ruokavalio voi sisältää rajoituksetta muita hiilidydraat-
teja, vain ruis, ohra ja vehnä ovat pannassa.
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Ponnistele mieluummin oman hyvinvointisi puolesta 
kuin kiloja ja mielitekoja vastaan.

Sinulle, lukijani
Sinun matkasi elämäntaparemonttiin on ehkä alkamassa. 
Oma suunnanmuutokseni tapahtui jo yli kolme vuotta sit-
ten ja matka jatkuu, uskon että loppuelämäni. Miksi muut-
taisin suuntaa, kun olen niin tyytyväinen. Olihan se alku 
aikamoinen seikkailu monine kysymysmerkkeineen vaatien 
ensin rohkeutta ja itsekuria kokeiluun, sitten aikaa opis-
kella ruokaan ja sen sisältämään ravintoon liittyvää teoriaa. 
Halusin perehtyä ravintoon pintaa syvemmälle ymmär-
tääkseni, miksi tekemäni muutos toimi niin hyvin. Senhän 
tiesin jo kokemuksesta, miten syömällä syntyy toivottuja 
tuloksia. Läksin pudottamaan painoani, mutta sivuseurauk-
set olivat ällistyksekseni vielä tärkeämpiä: yleinen hyvin-
vointi ja energisyys lisääntyivät, hälyttävät sokeriarvot nor-
malisoituivat nopeasti, verenpainelääkkeet tulivat tarpeet-
tomiksi, monet isommat ja pienemmät krempat katosivat 
(iho-oireet, refluksitauti eivätkä fibromyalgia ja Ménièren 
tauti ole sen koommin oirehtineet). Ryhdyin opiskelemaan 
omaksi ilokseni, mutta se johtikin tämän kirjan kirjoitta-
miseen. 

Kirja on maallikkosyöjän kädenojennus toiselle maallikko-
syöjälle. Haluan jakaa sen, mitä olen oppinut ja käytännön 

Skarpata: (suomalainen slangisana) terästäytyä, ryhdistäytyä
Ottaa itse vastuu
Valita toisin kuin aiemmin
Tehdä pysyvä suunnanmuutos

Harmonia-ruokavalio: (harmonia kreikkaa) sopusointu
Yhteensopivuus ihmisen ja hänen ruokansa välillä
Tyytyväisyys
Hyvinvointi
Terveys

Karppaus: (englannin kielen sanasta carbohydrate, hiilihydraatti)
Vähähiilihydraattinen ruokavalio
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kautta hyväksi todennut: haluan kertoa oman näkemykse-
ni siitä, miten muutos onnistuu ja miksi muutos toimii. 
Toivon voivani innostaa sinuakin kokeiluun. Uskon kirjan 
avaavan uusia, yllättäviäkin näköaloja ravintoon, ruokaan, 
ruoanlaittoon, painonhallintaan, terveyteen ja hyvin-
vointiin.

Ruokaa ja ravinnon vaikutuksia kannattaa opiskella, sil-
lä ne ovat niin keskeinen vaikuttaja hyvinvointiimme ja 
terveyteemme ja itsevaltias keisari painoomme. Me voim-
me kyllä itse vaikuttaa siihen, mitä suuhumme laitamme, 
mutta siitä eteenpäin elimistö ottaa ohjat käsiinsä; se päät-
tää lihommeko vai laihdummeko syömästämme ruoasta ja 
miten hyvinvoivia olemme. 

Se mitä tapahtuu oman käden ja suun välillä, siitä aikui-
nen on kokonaan itse vastuussa. 

Yllättävän moni meistä voi huonosti ja on ylipainoinen, 
MUTTA varsin pienillä muutoksilla elämän laatu paranee 
enemmän kuin ikinä etukäteen uskoisi. Tämä kirja kertoo 
aiempaa parempien valintojen teosta.

Saatat hämmästyä, miten suuria tuloksia muutokset ruoka-
valiossa ja elämäntavoissa saavat aikaan! Ja miten nopeasti. 
Ja jos haluat, niin pysyvästi. Toinen hämmästyksen aihe saat-
taa olla se, että tieto ei lisääkään tuskaa, vaan helpottaa arjen 
valintoja. Moni on tällä hetkellä hämmentynyt ja neuvoton, 
mitä ja miten pitäisi syödä, kun yksi taho sanoo yhtä, toi-
nen toista, oma keho kolmatta ja pää yrittää löytää jotain 
tolkkua tähän sekasotkuun.

Oma opintomatkani on ollut kuin palapelin kokoamista 
– ilman valmista mallikuvaa. On ollut polttava tarve löytää 
aarre tietämättä edes tarkkaan, mikä tai mitä se voisi olla. 
Ja kuitenkin tunnistaa etsimänsä, kun sen löytää.

Luulin tietäväni innokkaana keittiöihmisenä kohtuul-
lisen paljon ruoasta ja ravinnosta. Mutta toisin oli: mitä 
enemmän luin ja perehdyin, sitä vähemmän huomasin tie-
täväni. Nälkä kasvoi syödessä, yksi polku johti toiseen. Olen 
löytöretkilläni välillä haukkonut henkeä, sillä niin häm-
mästyttävää tietoa, vanhaa ja uutta, on tullut vastaan: ”Ei 
voi olla totta!” Ja miten suurta älyllistä mielihyvää ja rie-
mastuksen hetkiä salapoliisi onkaan kokenut löytäessään asioi-
den välille uusia yhteyksiä. Ja miten olen hyrissyt tyytyväi-
syyttäni, kun kokeilu on johtanut oman, itselle sopivan elä-
mäntavan rakentumiseen.

Mieheni sanoi tässä eräänä päivänä: ”Jos päättäisit olla 
julkaisematta kirjaa, niin hyvä kuitenkin että kirjoitit, sillä 
minut sen sisältö on pelastanut. Mutta kyllä siitä kirjasta 
varmaan joku muukin hyötyisi.”

Olen tuntenut tällä tutkimusretkellä myös epäuskoa ja 
pettymystä. ”Luulo ei ole tiedon väärti”, allekirjoitan van-
han sanonnan, mutta allekirjoitatko sinä sen, että totuus ei 
aina pidäkään paikkaansa? Ruoan kohdalla on hämmästyt-
tävän paljon sekä luulemista että tiedon tahatonta, jopa ta-
hallista vääristelyä ja tosiasioiden salaamista. Olemme liian 
kilttejä ja tottelevaisia. Meidän pitäisi terhakammin haas-
taa asiantuntijat, tuottajat, ruokateollisuus, markkinointi ja 
kauppa. – Ja itsemme! Olemme aikamoisia nössöjä, kun 
emme nouse barrikadeille.

Meidän pitäisi luottaa enemmän omaan sisäiseen vii-
sauteemme eikä jäädä kiltisti kärsimään vaivoistamme hy-
väksyen ne elämään kuuluvina. Esimerkiksi, jos virallisen 
ruokasuosituksen mukainen syönti ei tee minulle hyvää – 
vaikka söisin kuinka pyöreän ruokaympyrän mukaan – se 
suositus on minulle soveltumaton, olkoon se väestönäkö-
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kulmasta kuinka hyvä tahansa. Jos peruna ja viljat lihotta-
vat minut ja gluteeniviljat tekevät vielä monella tavalla sai-
raaksi, luovun niistä. Ymmärrän kyllä väestönäkökulman 
mukaan tehdyt suositukset: laitos- ja kouluruokailun kus-
tannukset karkaisivat käsistä, ellei niin suuri osa ruokaa oli-
si hiilihydraatteja. Mutta minä kun en ole väestö, vaan yksi 
pieni ihminen omine omituisuuksineen. Jokainen on yk-
silöllinen ja ainutlaatuinen ihminen. 

Sitäkin olen hämmästellyt, miten paljon käypää tietoa 
ja kokemusta on unohtunut matkalle. Jo kaksisataa vuotta 
sitten tiedettiin vähähiilihydraattisen ja gluteenittoman 
ruoan hyvistä vaikutuksista, mutta virallinen taho ei ota 
niitä vieläkään tosissaan niin kuin ei silloinkan, saatikka va-
kavasti tutkittavaksi. Mitä kauemmaksi ihmiskunnan histo-
riassa mennään, sitä vähemmän ruokavalio sisälsi ylipäätään 
hiilidydraatteja ja vielä vähemmän gluteenipitoisia viljoja. 

Tai miten joidenkin tutkimustulosten virheelliset, jopa 
tarkoitushakuisesti väärät tulkinnat ovat jääneet vuosi-
kymmeniksi elämään omaa elämäänsä. Julkaisusta toiseen 
toistellaan samoja vanhoja, harhaanjohtavia hokemia to-
tuuksina, koska alkuperäistä sylttytehdasta ei kyseenalais-
teta, kuten maitorasvojen kohdalla on käynyt. – Ja kuka 
kärsii? Siihen osaan en suostu enää.

On vapauttavaa, suorastaan riemastuttavaa löytää elä-
määnsä uusi toimiva järjestys, sillä pitkän päälle on hyvin 
vaikea elää epätietoisuudessa keskenään ristiriitaisten jopa 
vastakkaisten näkemysten keskellä. Ruoasta niitä riittää: 

 ~ Älä syö voita! – Syö voita!
 ~ Älä syö pehmeitä rasvoja kovetettuna, kuten margariinia! – 
Syö rasvoista vain pehmeitä rasvoja, kuten margariinia!

 ~ Älä syö kananmunia kuin pari viikossa! –    
Syö kananmunia vapaasti! 

 ~ Älä syö hiilihydraatteja kuin vähän! –    
Syö hiilihydraatteja 45–60 % päivittäisestä ravinnostasi!

 ~ Älä syö kevyttuotteita! –     
Syö vain vähärasvaisia maitotaloustuotteita!

Tavallinen syöjä on todellisen ongelman edessä mietties-
sään, miten syödä, vaikka pakinoitsija naulankantaan pau-
kuttaessaan saakin tilanteen kuulostamaan huvittavalta: 

”Ruokahulluus huipentuu aina vuodenvaihteen jälkeen, varmaan 
siksi, että ihmiset lupaavat laihduttaa tai elää terveellisesti tai olla 
juomatta tai jotain. -- Jos joku vielä syö jotain, hänkään ei silti 
pelastu ruokahulluudelta. Pitää osata syödä oikein ja oikeita 
aineita. Oikeat aineet vaihtaa määräajoin alan auktoriteetti, val-
tion ravitsemusneuvottelukunnan asinatuntijakaarti. Joka kerta 
ilmaantuu jostain toinen asiantuntijakaarti, joka on täsmälleen 
päinvastaista mieltä. -- Ruokailijaraukan kohtalona on punnita 
jokainen vitamiinin jytynen milligramman tarkkuudella ja valita 
se asiantuntijakaarti, johon sillä kertaa uskoo.” (Jukka Ukkola, 
Suomen kuvalehti 8/2014) 

Ota tästä sitten selvä! – Utelias kun olen, päätin ottaa. Ja 
tässä on sitten minun lusikkani tähän soppaan, jospa tämä 
vaikka toisi ruokailijaraukalle harmoniaa elämään.

Pakinassa viitataan Valtion ravitsemusneuvottelukuntaan.  
VRN on vaikuttanut Suomessa jo kuutisenkymmentä 
vuotta. Se on julkaissut väestötason ravitsemussuositukset 
neljä eri kertaa, vuosina 1987, 1998, 2005 ja viimeisimmät 
tammikuussa 2014. Lisäksi se antaa väliraportteja yksittäisistä 
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Lisäksi olen saanut nauttia juuri pyydystetystä kalasta har-
va se päivä. 

Olet minulle kävelevä esimerkki siitä, että tämä ruoka-
valiomuutos toimii, sillä se palautti normaalipainosi. Olet 
löytänyt oman Harmonia-ruokavaliosi, joka poikkeaa omas-
ta ruokavaliostani vähän – syöt jälleen ruisleipää, minä en 
voi syödä edelleenkään, tuskin koskaan. 

Kun aloitin kirjoittamisen, laitoin sivuun työn alla ol-
leen käsikirjoituksen Elämän tarkoituksesta. Muistan ajatel-
leeni, että se aihe ei vanhene, se voi hetken odottaa. Mutta 
käviköhän tässä niin, että oma tämänhetkisen elämäni tar-
koitus toteutui parhaiten kirjoittamalla juuri tämä kirja. 

Olen kirjoittanut tämän sekä suurella ilolla että nöy-
ryydellä, välillä jopa peloissani tartuttuani maallikkona näin 
kiisteltyyn aiheeseen. Tunnen suurta luottamusta lukijani 
viisautta kohtaan: sen missä on virhe, hän osaa korjata; sen 
mikä puuttuu, hän osaa lisätä tai ottaa asiasta selvää; sen 
mikä on liikaa, hän ohittaa, eikä lukijani tee sokeasti mitään 
sellaista, mikä ei ole hänelle hyväksi. Siksi, tyynin mielin 
käsikirjoituksen valmistuttua tänään 

syyskuun 30. päivänä 2014, jolloin Veikkolaa valaisevat  
aurinko ja kirkkaanväriset syksyn lehdet.

Tulevasta onnistumisestasi riemuiten

Jos et itse tiedä,
mihin olet matkalla,

kuka sitten tietää!

Oma tarinani
Se tapahtui pääsiäissunnuntaina 23. päivänä huhtikuuta 
2011 klo 13.20. Emmepä arvanneet, että hetkestä tulisi niin 
kohtalokas – hyvällä tavalla. Se muutti koko loppuelämämme.

Olimme mieheni kanssa suunnitelleet menevämme 
pääsiäiseksi ulkomerellä olevaan pikku Saareemme. Mutta 
jäät eivät sulaneetkaan. Olimme vähän pettyneitä tarkistet-
tuamme ennen lähtöä puhelulla jäätilanteen, autokin kun 
oli jo melkein valmiiksi pakattu. Jäimme kotiin ja lähdim-
me sunnuntaina päiväkävelylle.

Olisiko tätä uutta lehteä elämässä ollenkaan auennut, 
jos meri olisikin ollut vapaa ja olisiko mieheni lähtenyt tä-
hän muutokseen, jos hän ei olisi ollut mukana päiväkäve-
lyllä. – Joskus kohtalo puuttuu peliin, vai olisiko kuitenkin 
niin, että ”sattuma suosii valmistautunutta mieltä”. 

Tuttavapariskunta tuli vastaan, tervehdimme, juttelim-
me, mutta enpä tainnut heitä paljon kuunnella, vaan enem-
mänkin katsoin heitä – silmät pyöreinä. Viimein oli pakko 
kysyä, mitä heille on tapahtunut, he kun näyttivät niin us-
komattoman hyvinvoivilta, suorastaan säteileviltä, kovasti 
muuttuneilta. 



 
Ӱ

 

 Ӱ   Ӱ
 

 
Ӱ
 

 Ӱ
 

 
Ӱ
  

Ӱ
 

 Ӱ 

Hyvän ruoan 7 salaisuutta

Herkullisuus
Ruoka maistuu hyvältä, tuottaa syömisen iloa ja nautintoa. 
Kotona rakkaudella itse tehty ruoka voittaa aina einekset 
ja melkein aina ravintolaruoan. Ruoanlaiton oppii ruokaa 
laittamalla!

Ravitsevuus
Ruoka tekee kylläiseksi sekä ruumiin että mielen. Sisältää 
riittävän – kohtuullisen – määrän hyvälaatuista ravintoa ja 
paljon terveyttä edistäviä ravinteita. 

Terveellisyys
Valkuaisaineet, rasvat, hiilihydraatit, hiven- ja kivennäis-
aineet sekä vitamiinit tasapainossa sekä keskenään että syö-
jän kanssa; tasapaino on hyvin henkilökohtainen asia.

Lisäaineettomuus/pilaantuvuus
Mahdollisimman puhdasta, lyhyen käyttöiän ruokaa, joka 
pilaantuu nopeasti. Lisäaineet ovat uhka terveydelle. ”Mei-
dän leipämme homehtuu...”, on mieleeni jäänyt mainos 
vuosien takaa. Juuri sellaista ruokaa kannattaa ostaa. Suosi 
luomua aina kun/jos mahdollista (saatavuus, hinta).

Eettisyys
Eläimillä, myös kaloilla, hyvä kohtelu elämän alusta lop-
puun. Kylmäketjua tarvitaan vasta teurastuksen jälkeen, sitä 
ennen sopivasti lämpöä ja mahdollisuus eläimelliseen elä-
mään. Valitsemasi ruoan kasvatus ja viljely saastuttavat mah-
dollisimman vähän ympäristöä. Kotiin hankittuja ruoka- 
aineita kohdellaan hyvin: ne varastoidaan ja valmistetaan 
arvostavasti – tämä on myös ekologista ja ekonomista.

Ekologisuus
Vuodenajan mukaista lähiruokaa mahdollisimman pienil-
lä rahtikuluilla. Mieluummin mustikoita ja valkokaalia kuin 
kiivejä ja munakoisoa. Mieluummin mustaherukoita kuin 
appelsiineja, mieluummin suomalaista lammasta kuin 
Uuden-Seelannin karitsaa. 

Ekonomisuus 
Edullisista ruokatarvikkeista hyvin valmistettu ruoka on 
hyvää, sillä ruoan maku on harvoin kiinni kilohinnasta vaan 
enemmänkin kokin käsialasta. Käytä kaikki ostamasi ruoka-
tarvikkeet ajoissa. Pidä jääkaappi ja pakastin siistinä ja jär-
jestyksessä. Kylmässä säilytetyistä tähteistä voi taikoa het-
kessä uusia ruokia.

Syö hyvällä omallatunnolla ja nauti ruoasta!



2 purkkia (500 g)  maitorahkaa 

4 luomukananmunaa  
(5-6 jos pieniä)

100 g (2 dl) mantelijauhetta,  
kuorineen jauhettu (esim. Pirkka, 1 pussi)

1-2 tl merisuolaa (itse jauhettuna tai esim. 
Vogelin merisuolaa) 

1-2 dl voisulaa 

2 dl pellavansiemeniä 

2 dl seesaminsiemeniä,  

kuorimattomia

2 dl kurpitsansiemeniä

2 pussia (á 180 g) suika lejuureksia 

200 g mozzarellaa tai emmentalia raasteena, tai 
niiden sekoitusta 

1 dl vettä tai kermaa, jos seos liian tönkköä.

Pannukan valmistus: Sekoita kaikki aineet keske-
nään. Munia ei tarvitse erikseen vatkata. Rypistä 
leivinpaperi palloksi ja laita se oiottuna uunipellille, 
jolle levität taikinan reilun sentin paksuiseksi kerrok-
seksi. Taikinasta tulee 2-3 uunipannullista. Voit myös 
nostella isolla lusikalla nokareita pannulle ja vähän ma-
daltaa niitä lusikalla, ne leviävät uunissa pyöreiksi kak-
karoiksi.

Säädä uuni ensin 250 °C:een ja pudota lämpö 200 
°C:een työntäessäsi  pan nun uuniin. Paista noin puoli 
tuntia. Kiertoilmauuniin voit laittaa  kaksi pannua yhtä 
aikaa, kunhan niiden väliin jää riittävästi tilaa, jotta 
pannukat ruskettuvat kauniisti. Vaihda paistamisen lop-
pupuolella pannujen järjestys.  

Voit syödä kuumana, haaleana, kyl mänä, voit ottaa pa-
kkasesta valmiiksi leikatun viipaleen ja paahtaa leivän-
paahtimessa. Voita päälle ja mikä tuoksu ja maku. Se sopii 
voileiväksi, näkki leiväksi, hapankorpuksi, lounaaksi,  
e vä ä k    si, iltapalaksi…

Hiilihydraatteja noin 4 g/100 g. 

Pannukka resepti
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