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HYVÄ RUOKA

RIITTÄVÄSTI 

KOTIMAISTA

Mitä on hyvä ruoka? Hyvä ruoka on
sitä, joka maistuu juuri minulle. Hyvä
ruoka on sitä, joka tekee hyvää
minulle. Hyvä ruoka on kaunista
katsella. Hyvää ruokaa on ilo tehdä.

Kuinka paljon on riittävästi?
Riittävästi on silloin, kun nälkä loppuu
tai itse asiassa pikkasen ennen.

Kotimaiset marjat, jos niitä omassa
pakasteessa vielä on, niin ovat parasta
voimaruokaa. Peruna, porkkana, lanttu
ja moni muu. Suositaan myös kasviksia
ruoanlaitossa. Ne antavat makua
ruokaan ja virtaa kinttaisiin.

Yhteystiedot; psmuisti.fi

http://psmuisti.fi/


"Omena päivässä pitää lääkärin
loitolla"

Elämme aikaa, että onkin syytä pysyä terveenä. Tosin (otsikkoon viitaten), jos on
omena-allergikko, niin silloin on hyvä välttää omenoita.
Me tarvitsemme ravintoa jaksaaksemme toimia. Ravintoa tarvitsee koko kroppamme,
myös aivomme, ja sen voisi sanoa olevan välttämätön jokapäiväinen tapa. Miten
sitten tarjoilemme kropallemme ravintoa, niin se onkin sitten meidän jokaisen oma
valinta.
Ensinnäkin sitä tulee miettineeksi, että mitä se oikeen on se hyvä ruoka. Hyvä ruoka
on semmoista joka maistuu hyvälle. Onko terveellinen ruoka samaa kuin hyvä ruoka?
Mie oon monesti miettiny, että mitä se on semmonen hyvä ruoka ja mitä sitten
semmonen paha ruoka. Että ko puhutaan esimerkiksi roskaruoasta (siis niinku
esimerkiksi hampurilaisista ja ranskalaisista tai pizzasta) ja toisaalta olen mie
kuullu, että jotku ihan hakevat ruokaa roskalavoiltaki. Että valintoja ne on tietysti
nuokin.
No mutta jos vakavasti ajatellaan, niin meillä Suomessa on iät ja ajat ollu hyvä
lautasmalli ja miksi sitä hyvää muuttamaan. Sitä ko noudattaa, niin eiköhän se ole
sitten sitä hyvää ruokaa.
Vaan ei sitä piä ihan mahottomia syödä, vaikka sattuski olleen pöydässä hyvvää
ruokaa. Pitäs oppia tauottamaan tuota ruoan saantiaki. Meinaavat, että 3-4 tunnin
välein pitäs jotain syödä. Ja ne jotka niin väittää, ni meleko oikiassa ovatki. Mutta ei
kannata tehä niinko mie tein vuosia takaperin. Aattelin tehä itteni kans
elämäntaparemontin ja alkaa noudattaan kaikkia hyviä neuvoja. Niinpä myös
ruoka-ajat laitoin remonttiin ja söin ohjeen mukaisesti 5 kertaa päivässä. Muuten
hyvä, mutta mie tosiaan SÖIN 5 kertaa päivässä. Elikkä enemmän ko riittävästi ja
olin sitten vain tosi kipeä. Mutta kun vihdoin tajusin, että aamupala, lounas ja
päivällinen on ne ko pittää syödä hyvin ja muut on sitten välipaloja, niin vaikutuksen
huomas vireystasossa jo melko pian. Ja aikaa myöten ne ruokamäärätki siitä
tasoittuivat. Että siis pittää syödä hyvää ruokaa ja riittävästi.
Tänä päivänä on tarjolla jos jonkinmoista einestä ja valmisruokaa ja se on hyvä, jos
ei ennää voi ite ruokaa valmistaa. Mutta jos voi, niin kyllä ruoan valmistus on yks
iloinen asia ruokailuun liittyen. On mukava tehdä ihan perinteisiä ruokia ja suurin
osa on mahdollista vaikka pakastaa, joten ei siinä hellan äärellä koko ajan tarvitse
häärätä. Toisaalta joskus on mukava kokkeilla ihan jotain uusiakin makuja ja tapoja
valmistaa ruokaa. Ja kun ite tekee, niin tietää, mitä siinä ruokalautasella on ja jos
vielä on omassa pakasteessa Suomen luonnon antimia, ni johan sitä loihtii ihan kelpo
gourmet ruokia.
Ja olipa siinä ruokapöydässä itekseen, tai porukalla, niin kannattaa antaa tilaa
myös katseille ja kattaa kauniisti, värejä unohtamatta. Silmäkin kaipaa ruokaa.
Iloisia ja nautinnollisia ruokahetkiä meille jokaiselle ihan jokaisena päivänä!
Teksti; vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti



JUHLAT

VÄRIT

ROHKEUS

Ai että, juhlapyhät ja herkuttelu. Joulu
ei ole mitään ilman joulutorttuja ja
piparkakkuja, eikä vappu ole mitään
ilman munkkeja ja tippaleipiä. Mitä
muuta vapun ruokalistaan voisi tänä
vuonna lisätä? 
Kuinka viettää vappua kotosalla?
https://www.valio.fi/vappu/
Miten vapusta tuli vappu?
https://www.ruokatieto.fi/ruokaka
svatus/hyva-tavaton-ruoka-ja-
tapakulttuuri/juhlaruoka/vappu

Oletko koskaan ajatellut, kuinka paljon
värit tuovat iloa? Näin sen pitäisi olla
myös ruokapöydässä, jos ruoka on suht
väritöntä, värejä saa laitettua
kattaukseen.

Perinneruoat on ihania, mutta koska
olet viimeksi kokeillut jotain uutta.
Uusia makuja, uusia tapoja valmistaa
ruokaa. Rohkeus kokeilla ja yllättyä on
sallittua myös ruoanlaitossa.

https://www.valio.fi/vappu/
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/hyva-tavaton-ruoka-ja-tapakulttuuri/juhlaruoka/vappu


Vesi vanhin voitehista. Mitä kannattaa juoda ja miten paljon. Juomisessakin tärkeintä on
miettiä mikä on riittävästi. Ruokavirasto on koonnut hyvin asiaa sivustoilleen uusista
juomasuosituksista (linkki yläpuolella). Juomien suhteen on myös aiheellista miettiä, mikä
on hyvää juomista ja mitä se hyvä tarkoittaa tässä yhteydessä. "Pullo punaista jaffaa ja
elämä risaseksi" kuulin usein lapsena sanottavan ja jos kovasti monta pulloa nauttii
jaffaa, niin mennee hyvinki risaseksi, jos ei muuta ni hampaat.

ÄLÄ UNOHDA JUODA!

linkkivinkkejä;
tässäpä muutama  linkki iloksi ja opiksi sekä reseptejä kokeiltavaksi asti

PATAKUKKO I, RESEPTIVINKKEJÄ
 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistaevaat.ko
tisivukone.com/PATAKUKKO_I_20153.pdf

PATAKUKKO II, RESEPTIVINKKEJÄ
 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistaevaat.ko
tisivukone.com/PATAKUKKO_II_20162.pdf

MUISTIN EVÄÄT - TOIMINTAA RUOAN VOIMALLA, TIETOA
RAVITSEMUKSESTA

 
 https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistaevaat.kotisivukone.com/Toimintaa_ruuan_voimalla_opas_10-2019.pdf

Pelaa yksin
tai yhdessä

MAKUMIELTYMYKSENI -vihko, "makutahtoni, vaikka osaksi hoitotahtoani"
 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistaevaat.kotisivukone.com/Makumieltymykseni_vihko_042020.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-
ruokavalio/ruoka-aineet/juomat/juomasuositukset-

ikaryhmittain/

http://syohyvaa.fi/syohyvaapeli/
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