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Hiilihydraatit:  

sokeri, tärkkelys ja kuitu	
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Hiilihydraa:imääriä	
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•  N. 20-25 g hiilihydraa0ia	

1 dl	
1,6 dl (100g)	

Muusi 1,8 dl	

5 kpl	

150 g	

Proteiinit	
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Proteiinimääriä	
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•  N. 20-25 g proteiinia	

	

1,5-2 dl	

n. 3,5 dl 	

Broilerin paiste:u 

rintafile n. 80-90 g	

3 kpl	

100 g	

2,5 dl 	

1,8 dl 	

(tässä luomuraejuustossa ei 

ole säilöntäaineita)	

Rasvat:                 

pehmeät ja kovat rasvat	
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Fytokemikaalit ruoassa	

•  Yleensä kasvien sekundäärimetaboliitteja  
o  terpeenit, fenolit, tanniinit, lignaanit, alkaloidit, saponiinit, flavonoidit, 

kasvisterolit (ei lasketa ravintoaineiksi) 

•  Tuhansia yhdisteitä  
o  Kasvi käyttää puolustautumiseen tuholaisia ja muita kasveja vastaan, 

pölyttävien hyönteisten houkuttelemiseen, jne. 
o  Oletetaan vaikuttavan positiivisesti myös ihmisillä, mm. 

antioksidanttivaikutus, vastustuskyvyn vahvistaminen 

•  Epävarmuus parhaista yhdisteistä ja niiden 
vaikutuksista -> liikkujille suositellaan 
mahdollisimman monipuolista kasvispitoista 
ruokavaliota 

27.8.2016 

Ilander O, Laaksonen M, Lindblad P, Mursu J. Liikuntaravitsemus – tehoa, 

tuloksia ja tervey:ä ruuasta. VK-Kustannus Oy. Lahti 2014	
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Kisoihin valmistautuminen	
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Kisoihin valmistautuminen   	
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•  Kun arkiruokailu on kunnossa, ei kisojen alla tarvitse tehdä 

suuria ruokavaliomuutoksia (vatsavaivat ê)	

•  Kilpailuja edeltävinä päivinä (24 - 48 h ennen) voi syödä 

tavallista runsaammin hiilihydraa:eja lihasten 

glykogeenivaraston täy:ämiseksi 	

•  Ei huonosti sulavaa, eikä uusia ruoka- ja juomakokeiluja 	

•  Ei enää rasvaista ruokaa, (sulaa hitaasti ja hidastaa 

muidenkin ruokien sulatusta jos saanti on runsasta, lisäksi 

vähentää hiilihydraa:ien käy:ämistä pol:oaineena -> 

vähemmän tehoja suorituksen aikana)	
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Kilpailupäivän  

ravinto   	



•  Hyvä energia- ja nestetasapaino alussa on tärkeää!	

	-> Muista juoda rii:ävästi aamusta lähtien	

•  Hiilihydraa:ipitoinen, helposti sulava ateria 3-5 g/kg                   

(n.150–300 g hh) n. 3 h ennen kilpailua, niin e:ä maha             

ehtii tyhjäksi ennen suoritusta (kevyt ateria sulaa n.2 h) 	
•  Tarvi:aessa helposti imeytyvä välipala 30-45 min ennen 

suoritusta (n. 20 g hh, esim. ’pil:i’purkki) 	

•  Jänni:äminen nostaa verensokeria (adrenaliini), eikä 

hiilihydraa:ilisä väl:ämä:ä hyödytä kaikkia	

•  Suun huuhtominen urheilujuomalla voi lisätä              

suorituskykyä!	

Kilpailupäivän  

ravinto   	
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(McArdle, Katch, Katch. Nutrition for Exercise and Sport. Exercise Physiology. )	

Palautuminen lajien välissä	
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Palautuminen lajien välissä	
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•  Jos samana päivänä on useita star:eja tai palautumisaika jää 

lyhyeksi (yö), kanna:aa palautusvälipala (tai osa siitä) 

nau:ia nestemäisenä: yht. 1-1,5 g/kg hiilihydraa:eja (+ 0,3 g/

kg proteiinia). Lisäksi jotain natriumpitoista (suolakeksiä/

urheilujuomaa/välipalakeksi)	

•  Jos palautumisaika on vain minuu:eja/pari tuntia, täytyy 

o:aa huomioon vatsan täy:yminen ja verensokerin 

mahdollinen hei:ely	

(Stellingwerff, Maughan, Burke: Nutrition for power sports. J Sports Sci 2011)	

Urheilun    

peruspilarit   	
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psyykkinen 
valmennus

lihashuolto

lepotreeni

ravinto

kehitys
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’A great diet cannot make 
an average athlete elite, 
but a poor diet can make 
an elite athlete average.’
	

Ron Maughan, 	
Professor of Sport and Nutrition	
Loughborough University, London, UK	
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Ei näin...	
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Vaan näin! 
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Kiitos! 


