
TREENIÄ JA KEHITTYMISTÄ 
TUKEVa ruokailu

ruoka on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun halutaan saada treenistä 
oikeasti kaikki hyöty irti. 

tasaiset ja suhteellisen tiheät ateriavälit vaikuttavat eniten jaksamiseen.

kun syöt hyvin, jaksat keskittyä, mielialat pysyvät positiivisinä ja palaudut 
hyvin treenistä. näin myös kehityt parhaiten. syömisen lisäksi eniten 
tulosten kehittymiseen vaikuttavat hyvät yöunet. 

seuraavalla sivulla on esimerkki siitä miten päivän ateriat voi koostaa. 

SYÖ 
NUKU

TREENAA



aamiainen klo 7:00

kaurapuuroa ja marjoja ja mehukeittoa iso lautasellinen parin kolmen 
kananmunan kanssa, ellei neljänkin. 

koutsin aamiainen on iso lautasellinen puuroa, ja neljä kananmunaa! :)

välipala klo 10:00

välipalalla kelpaa syödä rahkaa, 
raejuustoa, maustamatonta jugurttia, marjoja, hedelmiä ja 
täysjyväleipää. rahkaan voi sekoittaa vaikka lusikallisen 
pellavansiemenrouhetta. 

rahka pitää nälän pitkään poissa! 



lounas klo 12-13:00

lounas on päivän ensimmäinen lämmin ateria. se kootaan lautasmallin 
mukaan niin että puolet lautasesta täyttyy vihanneksilla ja salaatilla, 
1/4 perunalla, riisillä tai pastalla, ja loppuun mahtuukin sitten kalaa, 
kanaa, tai lihaa. janojuomana toimii vesilasillinen. 

PÄivällinen klo 16:00



päivällinen on päivän toinen lämmin ateria.  päivällislautanen koostuu 
samoista asioista kuin lounaslautanenkin. Treenipäivänä voi aterialle 
lisätä vähän enemmän pastaa, perunaa tai riisiä. 

iltapala klo 19:00 

iltapala on päivän viimeinen ateria. Parhaan palautumisen kannalta 
iltapalalla kannattaa syödä paljon proteiiniä, joka tulee rahkasta, 
raejuustosta tai kananmunista. Yön aikana lihakset saavat niistä 
parhaan mahdollisen tuen palautmiselle. 

janojuoma

paras janojuoma on vesi! sitä saa juoda 2-3 litraa päivässä. juomatta 
jättäminen saattaa näkyä yllättävän paljon treeneissä. Juoksu voi tuntua 
kumman raskaalta ja nivelet särkeviltä jos veden juominen on 
unohtunut. 



Palautusjuoma

heti treenin jälkeen tai jo sen aikana nautittava palautusjuoma tehostaa 
todella paljon treenistä palautumista. väsyneet lihakset tarvitsevat 
ravintoa nopeasti ja palautusjuomassa se on juuri oikeassa muodossa. 
kaupasta kannattaa ostaa jauheita joita voi sekoittaa veteen salilla. 
valmiita juomia kannattaa välttää sillä niissä on enemmän kaikkea 
turhaa.  palautusjuoma voi olla myös maitoa ja banaani tai 
heraproteiinijauhe sekoitettuna tuoremehuun. 

ruokailurytmi 

treenipäivinä ruokailut kannattaa suunnitella etukäteen. kannattaa 
miettiä missä välissä ehtii syömään välipalan ja missä päivällisen. 
ateriajärjestys ei ole niin tärkeä kuin ateriavälien tasaisuus. 

treeniä ennen kannattaa olla syömättä 2 h ja treenin jälkeen kannattaa 
syödä tunnin sisään . palautusjuoma nautitaan heti treenin jälkeen. 



sokeriset herkut 

sokeriherkut eivät kuulu päivittäiseen ruokailuun. jos haluaa herkutella, 
herkkupäivät kannattaa pitää erikseen ja korkeintaan kerran viikossa. 

tasainen kunnon ruoan syöminen pitää mieliteot poissa eikä herkkuja 
välttämättä enää niin kaipaakkaan kun ateriavälit ovat kunnossa. 


