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Maukkaita
huikopalaideoita arkeen!

Mihin välipaloja tarvitaan?
Sopivasta välipalasta saa lisäpuhtia ja vatsan kylläiseksi.
Siten jaksaa rientää esimerkiksi harrastuksiin työ- tai
opiskelupäivän jälkeen. Arjen askareistakin suoriutuu
huomattavasti helpommin, kun energiatasot ovat
kohdillaan. Vatsa kurnien ja hampaat irvessä ei tarvitse eikä
kannata kärvistellä. Välipalat tuovat myös iloa päiviin!
Välipala on usein myös nopeampi tapa saada vatsaan
täytettä kuin kokonaisen aterian valmistaminen. Monelle
ne ovat pelastuksia hektisten päivien keskelle.
Pääaterioiden ympärille olisi hyvä ripotella sopivasti
välipaloja. Usein suositellaan, etteivät ruokavälit venyisi 3–5
tuntia pidemmiksi. Ihmiset sietävät nälkää kuitenkin
yksilöllisesti. Siksi myös välipalojen määrä riippuu pitkälti
yksilöllisestä energiantarpeesta ja päivärytmistä. Katso
mallia tästä materiaalista löytyvistä case-esimerkeistä!
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Välipalan koostamisen ABC
Loppuuko mielikuvitus, kun olisi aika ideoida välipalaa?
Kyllästyttääkö valita aina se tuttu ja turvallinen banaani?
Välipalat ovat kuin oma taiteenlajinsa. Hyviä vaihtoehtoja
on runsaasti, ja niistä löytyy varmasti jokaiselle jotakin.
Ravitseva ja nälkää loitolla pitävä välipala olisi hyvä koostaa
monipuolisesti – aivan kuten muutkin päivän ateriat.
Sen olisi hyvä sisältää ainakin riittävästi kylläisyyttä tuovaa
proteiinia, verensokereita tasaavia hiilihydraatteja ja paljon
ravintoaineita sisältäviä marjoja, hedelmiä ja vihanneksia.
Terveelliset rasvat korostavat makua.
Seuraavalla sivulla esimerkkejä kustakin ryhmästä.
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1) Riittävästi proteiinia
Kasviproteiinit, esim. soijapohjaiset rahkat ja jogurtit,
tofu viipaloituna leivälle
Pähkinät ja siemenet ja niistä tehdyt tahnat ja levitteet,
kuten hummus tai maapähkinävoi
Proteiinijauheet
Kananmuna
Maito-, liha- ja kalatuotteet
2) Kuitupitoista hiilihydraattia
Täysjyväviljatuotteet, kuten leipä, puuro, mysli tai murot
Kasvikset
3) Jotain värikästä, eli erilaisia marjoja,
hedelmiä ja vihanneksia
Pikkuporkkanat
Omena
Banaani
Kirsikkatomaatit ja minikurkut
Lasten hedelmäsoseet
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Lisäksi hyviä rasvan lähteitä välipalalle ovat
esimerkiksi:
Pähkinät ja siemenet ja niistä tehdyistä tahnat ja
levitteet (hummus, tahini, maapähkinävoi…)
Kasvirasvalevitteet ja öljyt
Avokado
Rasvaiset kalat

Muistathan myös juoda
riittävästi päivän aikana! 1,5-2
litraa vettä, teetä ja muita
hammasystävällisiä juomia
päivässä riittää useimmille.
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TUORETTA

PROTEIINIPITOISTA

TÄYSJYVÄÄ

HYVIÄ RASVOJA
1 dl
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Kuinka muistaa välipalat?
Kiireisinä päivinä syöminen ja erityisesti välipalat saattavat
joskus unohtua tai jäädä toissijaisiksi työasioiden ollessa
päällimmäisenä mielessä. Syöminen on monelle helppo asia
sivuuttaa kiireessä.
Jos tunnistat tästä itsesi, kokeile seuraavia
muistaaksesi syödä ja juoda säännöllisemmin.

keinoja
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Suunnittele! Kuten muitakin viikon aterioita, myös välipaloja on
hyvä suunnitella hieman etukäteen. Ota vaikka sunnuntaina pieni
hetki aikaa ideoinnille.
Pakkaa valmiiksi seuraavan päivän eväät. Näin ne on helppo
napata aamulla mukaan. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta
kylmäsäilytykseen päivän aikana, katso vinkit lämpimässä säilyvistä
välipaloista tästä esitteestä.
Pidä laukussa mukana ”hätäpatukkaa” tai hedelmää, joka on
helppo syödä nälän yllättäessä tai kiireessä esimerkiksi
kulkuneuvossa. Tällöin ei tarvitse alkaa etsiä kauppaa tai kanttiinia.
Tee välipalan syömisestä rutiini. Yhdistä se tiettyyn kellonaikaan tai
päivän aktiviteettiin, kuten siirtymään työpaikalta kotiin tai
harrastuksiin. Aseta tarvittaessa vaikka muistutus! Ehkä voit sopia
työkaverin tai kaverin kanssa yhteisen evästauon?
Valmista tai osta sellaisia välipaloja, joista pidät. Välipalan ei
tarvitse olla pakollinen paha, vaan se voi olla myös päivän
odotetuin ateria. Näin se tulee myös helpommin syödyksi.
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Kylläiseksi kuiduista
Kuidut lisäävät kylläisyyttä ja hemmottelevat suolistoa.
Päivittäin olisi hyvä saada ainakin 25–35 grammaa kuituja –
mieluusti enemmänkin! Tavoitteeseen pääsee syömällä
monipuolisesti ja kiinnittämällä huomiota välipalojen
kuitupitoisuuksiin.

Suolisto ja siellä majailevat mikrobit
rakastavat kuituja! Ne ovat suoliston
terveydestä huolehtivien mikrobien ruokaa.
Kun ruokavaliossa on riittävästi kuitua,
hyvismikrobit lisääntyvät ja vievät tilaa
terveydelle haitallisilta mikrobeilta. Myös
lajikirjo kasvaa, mikä on huippujuttu.
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Kuituja on monenlaisia ja niillä on erilaisia
ominaisuuksia. Osa kuiduista pehmentää
ulostemassaa ja nopeuttaa sen etenemistä.
Tällaisia suoliston jouduttajia saa
pääasiassa täysjyväviljatuotteista, kuten
leivästä, myslistä ja muroista.

Toiset kuidut taas tasaavat verensokeria, koska ne
imeytyvät hitaasti. Tällaiset geeliytyvät kuidut auttavat
ummetuksesta kärsiviä. Nämä kuidut auttavat myös
alentamaan kolesterolia, sillä ne sitovat kolesterolin
valmistukseen tarvittavia sappihappoja. Kuituihin
sitoutuneet sappihapot päätyvät pönttöön, eivätkä
elimistön omaan kolesteritehtaaseen maksaan. Tällaisia
kuituja saa esimerkiksi täysjyväkaurasta, useista
kasviksista, hedelmistä ja marjoista sekä pähkinöistä.
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TÄYTETYT KAURALEIVÄT

10 g kuitua

2 palaa 100 % kauraleipää (5,6 g)
2 rkl hummusta (1 g)
Kaksi viipaletta juustoa
0,5 dl rucolaa (0,5 g)
Muutama kirsikkatomaatti (0,5 g)
Neljä siivua paprikaa (0,4 g)

SOIJARAHKA JA GRANOLAA

8 g kuitua

2 dl soijapohjaista rahkaa
1 dl granolaa (4,4 g)
Keskikokoinen kiivi (2,4 g)
1 rkl maapähkinävoita (1,3 g)
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BANAANI-MARJASMOOTHIE

12 g kuitua
1 banaani (2,4 g)
1,5 dl mustaherukoita (3,6 g)
1,5 dl mansikoita (1,4 g)
2 rkl kauraleseitä (3,1 g)
1 rkl maapähkinävoita (1,3 g)
0,5 dl riisiproteiinijauhetta (0,25 g)

PÄHKINÄT & KUIVATUT
HEDELMÄT

6 g kuitua

1 dl pähkinä- ja kuivatut
hedelmät sekoitusta)
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VILMA, 17, LUKIOLAINEN
Vilma on liikkuvainen lukiolainen, joka
harrastaa
huilunsoittoa
ja
ratsastusta.
Harrastuksiin
on
riennettävä
suoraan
koulusta, jolloin lounaasta on kulunut jo
useampi tunti aikaa. Ennen ratsastustuntia
vatsa ei saa olla liian täynnä, mutta lisäenergia
on
tarpeen.
Välipalan
virkaa
täyttää
lähikaupasta
mukaan
napattu
pieni
pähkinäpussi, banaani ja rahka. Monesti
maistuu myös take away-kahvi kauramaidolla.

KARI, 36, LÄHIHOITAJA
Karin työpäivät kuluvat kotihoidon asiakkaiden
luona kiertäessä ja autolla ajaessa paikasta
toiseen. Päivän aikataulu on usein tiukka, eikä
kunnollisia ruokailutaukoja ole aina mahdollista
pitää. Hän hyödyntää automatkat ja suosii
käteviä välipaloja. Tuhti, proteiinijauheella ja
kaurahiutaleilla
rikastettu
banaanimarjasmoothie on helppo huitaista myös auton
ratissa. Smoothien Kari valmistaa kotona ja
pakkaa mukaan pieneen kylmälaukkuun, jota
on helppo kuljettaa autossa.
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SANNA, 29, PALOMIESTRIATHLONISTI
Sanna tekee fyysistä työtä palomiehenä ja sen
lisäksi
kuntoilee
paljon
vapaa-ajallaan
valmistautuen triathlonille. Energiantarpeen ollessa
suuri korostuu välipalojen merkitys. Työpäivän
aikana lämpimien aterioiden välissä Sanna syö pari
kerrosleipää, jossa on täytteenä levitettä, juustoa,
rucolaa, kananmunaa, hummusta ja paprikaa.
Pitkien työvuorojen aikana keikkojen välissä
välipala on usein mahdollista valmistaa työpaikalla.
Triathlonharjoituksien
ympärillä
hän
suosii
nestemäisiä, hiilihydraattipitoisia juomia, patukoita
ja geelejä. Joskus hän tekee niitä itse, joskus ostaa
valmiina.

MIKKO, 55, ETÄTYÖLÄINEN
Mikko on toimistotyöntekijä, joka tekee pääosin
etätöitä kotona. Hän hakee lapset päiväkodista
iltapäivällä, jolloin kunnon välipala saattaa
jäädä syömättä. Kahvia sen sijaan kuluu
pannullinen päivässä. Mikko on kuitenkin
huomannut jaksavansa selkeästi paremmin
lasten kanssa, jos on syönyt riittoisan välipalan.
Soijapohjainen rahka pähkinä-siemenmyslillä ja
pakastemustikoilla maistuu hyvältä ja on
helppo koota jääkaapin antimista.
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Lämpimässä säilytettävät välipalat
Hedelmät ja vihannekset
esim. banaani, omena, appelsiini, kirsikkatomaatit ja
porkkanat
Pähkinät ja kuivatut hedelmät
ks. alempaa resepti maukkaille maustepähkinöille!
Reissusmoothiet ja puurot
Proteiini- ja myslipatukat, välipalakeksit
Leivät ja karjalanpiirakat*
Riisi- ja maissikakut
Siemennäkkäri
Puuroannospussit, joihin lisätään vain neste
Lämpimässä säilyvät vanukkaat ja iskukuumennetut juomat
Energiapallot

* Eväsleivät ja karjalanpiirakat
säilyvät hyvin lämpimässä
muutaman tunnin, jos täytteenä
ei ole helposti pilaantuvia
aineksia, kuten leikkeleitä.
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Kylmässä säilytettävät välipalat
Jogurtit, rahkat ja niistä tehdyt smoothiet
Eväsleivät, jossa täytteenä esimerkiksi juustoa,
leikkelettä ja kananmunaa
Tuorepuuro tai chiavanukas

Ruoan säilytys ja kuljetus
Jos työ- tai opiskelupaikalla ei ole mahdollisuutta kylmäsäilytykseen,
voi oma pieni kylmälaukku ja kylmäkallet olla hyvä vaihtoehto.
Ruokatermari tuo evästelijälle lisää vaihtoehtoja, sillä se pitää
kylmät viinirypäleet viileinä kuumina päivinä ja puuron lämpimänä
pakkaspäivinä.
Mehiläisvahakääreet ovat ekologinen ja rakenteeltaan jämäkämpi
vaihtoehto foliolle ja tuorekelmulle.
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VARIOITAVA TUOREPUURO
Peruspohja:
1,5 dl hiutaleita (kaura, ruis, hirssi, 4-viljaa yms.)
1 dl jogurttia/rahkaa/hedemä- tai marjasosetta
1 rkl chia- tai pellavansiemeniä
1,5 dl nestettä (vettä, maitoa, kasvijuomaa)
Lisäksi:
1 dl marjoja tai pilkottua hedelmää
1-2 rkl pähkinöitä, siemeniä, kookoshiutaleita, maapähkinävoita
mausteita oman mielen mukaan (esim. kaneli, kardemumma,
vaniljajauhe, tumma kaakaojauhe)
makeutusta (esim. hunajaa, sokeria, vaahterasiirappia)
1. Sekoita peruspohjan ainekset yhteen kulhossa tai lasipurkissa. Seos
saa olla melko löysää, sillä se tiivistyy jääkaapissa.
2. Lisää sekaan haluamiasi täytteitä tuomaan makua ja purutuntumaa.
Raikkaan version saat esimerkiksi vadelmilla, mustikoilla ja vaniljalla ja
suklaisen herkun lisäämällä sekaan tummaa kaakaojauhetta ja
banaania. Kokeile myös maapähkinävoita tuorepuuron osana.
3. Laita tuorepuuro jääkaappiin tekeytymään vähintään pariksi tunniksi
tai yön yli.
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HELPPO MARJASMOOTHIE
1 banaani
2 dl haluamiasi marjoja
1,5 dl jogurttia tai rahkaa
loraus nestettä
Sekoita kaikki ainekset blenderissä tai sauvasekoittimella.
Nestettä lisäämällä saat smoothiesta helpommin juotavaa.
Vinkki 1: Sekoita smoothieen kaurahiutaleita tai -leseitä tai
mysliä nostamaan annoksen kuitupitoisuutta.
Vinkki 2: Lusikoitavan smoothiebowlin valmistat käyttämällä
jäisiä marjoja ja lisäämällä vain vähän nestettä.

18

ENERGIAPALLOT (N. 10 KPL)
1,5 dl mysliä
1 rkl maapähkinävoita
1 rkl vaahterasiirappia tai hunajaa
1 hienolla terällä raastettu pieni porkkana
kaakaonibsejä tai tummaa suklaata rouheena
vaniljajauhetta ja kanelia
(kookoshiutaleita tai mantelijauhoa)
1. Sekoita ainekset kulhossa ja pyöritä massasta palloja.
Lisää tarvittaessa maapähkinävoita.
2. Pyörittele pallot halutessasi kookoshiutaleissa tai
mantelijauhossa.
3. Säilytä jääkaapissa ja nauti välipalana.
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ITSE TEHTY GRANOLA
10 dl kaurahiutaleita
2,5 dl haluamiasi rouhittuja pähkinöitä
2 dl auringonkukansiemeniä
1 dl kurpitsansiemeniä
3-4 tl kanelia
2 tl kardemummaa
2 tl piparkakkumaustetta
0,75 dl vaahterasiirappia tai hunajaa
1,5 dl vettä
5 rkl rypsiöljyä
tummasuklaarouhetta, kuivattuja marjoja
(mustikoita, karpaloita...)
1. Mittaa kaurahiutaleet, rouhitut pähkinät, siemenet ja mausteet kulhoon. Mausteita
voit käyttää oman maun mukaan.
2. Sekoita vaahterasiirappi/hunaja, vesi ja rypsiöljy keskenään. Sekoita neste kuivien
ainesten joukkoon. Lisää kaurahiutaleita, jos seos näyttää liian löysältä tai
vaihtoehtoisesti vettä, mikäli seos on liian kuivaa.
3. Levitä seos leivinpaperilla päällystetylle uunipellille ja paista seosta 180 asteessa
noin 20 minuuttia tai kunnes seos saa kauniin värin. Sekoita mysliä paistamisen aikana
kolme-neljä kertaa, jotta se paahtuu tasaisesti. Anna myslin jäähtyä.
4. Sekoita joukkoon haluamiasi sattumia, kuten kuivattuja marjoja tai
tummasuklaarouhetta.
5. Nauti!
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MAUSTEPÄHKINÄT
kukkurallinen desinmitta saksanpähkinöitä
kukkurallinen desinmitta pekaanipähkinöitä
1 dl manteleita
1 dl parapähkinöitä
ripaus suolaa
maustemitta rouhittua mustapippuria (hieno leviää
parhaiten)
maustemitta cayennepippuria
maustemitta piparkakkumaustetta
0,75 dl sokeria (vaalea tai ruokosokeria)
0,5 dl vettä
1 rkl margariinia tai voita
1. Laita uuni kuumenemaan 175 asteeseen. Vuoraa syvä uunipelti leivinpaperilla,
foliolla tai kestoleivinpaperilla.
2. Sekoita isossa kulhossa pähkinät. Lisää joukkoon mausteet ja sekoita tasaisesti.
3. Mittaa pieneen kattilaan vesi ja sokeri ja keitä, kunnes sokeri on sulanut joukkoon.
Lisää joukkoon rasva. Anna poreilla miedolla lämmöllä muutamia minuutteja. Ota
sen jälkeen pois liedeltä ja anna jäähtyä muutama minuutti.
4. Sekoita hieman jäähtynyt seos pähkinöiden ja mausteiden joukkoon ja sekoittele
sokerikuorrutus tasaisesti pähkinöiden joukkoon.
5. Kaada pellille ja paista uunissa. 10 minuutin jälkeen kannattaa pähkinöitä
sekoitella ja jatkaa paistamista vielä 6 minuuttia.
6. Anna jäähtyä ja nauti!
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SIEMENNÄKKÄRI
2 dl maissijauhoja
2 dl kaurajauhoja
1,5 dl auringonkukansiemeniä
1 dl pellavansiemeniä
1 dl seesaminsiemeniä
1 dl kurpitsansiemeniä
1 tl suolaa
5 dl kiehuvaa vettä
1 dl öljyä
1. Laita uuni lämpenemään 150-asteeseen (kiertoilma). Sekoita
kaikki kuivat ainekset kulhossa.
2. Kaada kiehuva vesi ja öljy kulhoon ja sekoita lastalla
tasaiseksi massaksi.
3. Kaada massa kahdelle pellille leivinpaperin päälle. Levitä
taikina kertakäyttökäsineillä pellin kokoiseksi.
4. Paista uunissa noin tunti. Anna jäähtyä, murra paloiksi ja
nauti.

22

