RUOKAOHJEIDEN
TUUNAUS
FODMAPYSTÄVÄLLISIKSI

Vinkit fodmapvalintoihin ja
maustamiseen.

Ruokaohjeiden tuunaus
Moni kaipaa herkkävatsaisen FODMAP-ruokavalioon sopivia
ruokaohjeita. Toinen tapa toteuttaa ruokavaliota, on opetella
tuunaamaan tavallisia reseptejä herkälle suolistolle sopiviksi.
FODMAP-ruokavaliossa on oikeastaan kyse vain elintarvikkeiden
valinnasta, ei kiveenhakatuista syömissäännöistä. Omenoiden
sijaan appelsiineja, luumujen sijaan viinirypäleitä, ruisleivän sijaan
kaura- tai tattarileipää. Pastoista löytyy sopivimmat samalta hyllyltä
kuin gluteenittomat tuotteet.
Kotikokki huomaa nopeasti, että tuttuja makuja saa yllättävän
helposti ruokaan, kun tietää miten muutama keskeinen ruoka-aine
korvataan.
Ruokia kannattaa varsinkin FODMAP-ruokavalion ensimmäisessä
karsintavaiheessa kokata ja koostaa alusta lähtien itse, sillä se on
loppujen lopuksi nopeampaa kuin valmisruokien etsiminen
ruokakaupasta. Sen sijaan, että joudut joka kerta metsästää
välipalaksi juuri sitä sopivaa myslipatukkaa, kannattaa valmistaa
oma välipalapussi pähkinöistä ja sopivista kuivatuista hedelmistä.
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Tässä joitain yleisimpiä korvausvinkkejä ruokavalioon:
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FODMAP-ruokavalio lyhyesti
FODMAP on lyhenne englanninkielisistä sanoista
Fermentable Oligo-, Di- and Monosaccharidesa
And Polyols. FODMAP-yhdisteitä ovat: fruktaanit,
galakto-oligosakkaridt, ylimääräfruktoosi, laktoosi
ja sokerialkoholit (esim. sorbitoli, mannitoli,
ksylitoli).
FODMAP-ruokavaliossa
on
kolme
vaihetta: karsinta, altistus ja ylläpito.
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Karsinnan aikana ruokavaliosta karsitaan ruokia, jotka
sisältävät paljon FODMAP-kuitu- ja hiilihydraattiyhdisteitä.
Nämä yhdisteet fermentoituvat suolistossa, mikä aiheuttaa
tyypillisiä herkän vatsan (ärtyvän suolen) oireita, kuten
turvotusta, ilmavaivoja, kipua sekä ulosteen löysyyttä.
Karsintavaihe kestää 4-8 viikkoa, jonka jälkeen altistetaan
eri FODMAP-yhdisteille systemaattisesti. Tämä vaihe
kertoo, mitkä yhdisteistä aiheuttavat oireita ja mitä taas voi
syödä vapaasti. Ylläpitovaiheen FODMAP-ruokavalio on
siten aina yksilöllinen.
FODMAP-ruokavalioon on aina hyvä saada ohjausta
aiheeseen
perehtyneeltä
laillistetulta
ravitsemusterapeutilta vastaanotolla tai verkkokurssilla.
Tämä takaa sen, että ruokavalio ei suotta jää liian kapeaksi
ja ruokavalion laatu on muutenkin kunnossa.
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Ruoanlaittotavat vähentävät FODMAPeja
Tunteja haudutettavat pata- ja keittoruoat saattavat sopia, vaikka
sisältäisivät sopimattomia raaka-aineita. Tämä siksi, että pitkä
kypsennys pilkkoo muun muassa fruktaaneja paremmin
imeytyviksi fruktoosi-sokeriksi.
Laimentaminen saattaa auttaa hillitsemään oireita. Punajuuren
makua ja näköä saa ruokaan, kun sitä käyttää pienen määrän,
mutta yhdistää sen muihin, sopivampiin juureksiin.
Idättäminen vähentää ruoan FODMAP-pitoisuutta. Siksi idut
sopivat ruokavalioon karsintavaiheessakin.
Hapattaminen on hyvä tapa vähentää ruoan FODMAP-pitoisuutta.
Siksi monille herkkäsuolistoisille käy paremmin hapatettu juureen
tehty leipä kuin hiivalla nopeammin kohotettu.
Pikkelöinti, eli etikalla marinoiminen tai etikkaan säilöminen, tuo
uusia ulottuvuuksia FODMAP-ruokavalioon. Pikkelöinti pilkkoo jopa
90 % ruoan FODMAPeista. Kyllä vain, voit nauttia aterian lisänä
vaikkapa marinoitua sipulia!
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Sipuliskandaali
"Mitä, ei enää sipulia ruoanlaitossa? Voi ei!"
Tämä on monen ajatus, kun heille kerrotaan,
että FODMAP-ruokavaliossa olisi hyvä välttää
sipulia. Vaan ei huolta! Näillä vinkeillä saat
sipulin makua ruokaan ilman vatsanväänteitä.
Sipulin tilalla voi käyttää purjon vihreää osaa.
Lopun purjon voi laittaa veteen isoon lasiin tai
maljakkoon ikkunalaudalle, jossa se kasvattaa
lisää vihreää osaa muutamassa päivässä.
Sipuli sopii hyvin myös pikkelöitynä.
Valkosipulin makua saa joko kaupan valmiista
valkosipulin makuisesta öljystä tai kuullottamalla
paloja öljyssä ja poistamalla palat sen jälkeen.
Vaarallisen botuliini-ruokamyrkyn riskin takia raakoja
valkosipulin kynsiä ei suositella liotettavaksi öljyssä.
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Marinoitu punasipuli
A I N E S O S A T

3 punasipulia
1 dl riisiviinietikkaa (tai valkoviinietikkaa)
1 limen mehu
1 dl sokeria
1 tl suolaa
1 rkl rypsiöljyä
Kuori punasipulit ja leikkaa ne ohuiksi renkaiksi. Laita
punasipulit kuumankestävään lasipurkkiin.
Mittaa kattilaan etikka, limen mehu, sokeri ja suola.
Kiehauta seos kattilassa ja kaada se punasipulien
päälle.
Lisää purkkiin öljy ja sekoita hyvin. Anna punasipulien
tekeytyä jääkappissa vähintään tunti.
Lähde: Chocochili
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Makuja mausteilla
Pitkään
ärtyvää
suolta
sairastaville
ja
muuten
herkkävatsaisille on suositeltu kovin miedonmakuista
ruokaa. Tämä on strategia on useimmiten turha, sillä
yrttejä, mausteita ja maustekastikkeita saa käyttää lähes
normaaliin tapaan. Mautonta ruokaa ei tarvitse syödä
missään vaiheessa FODMAP-ruokavalion toteutusta.
Ruoka maistuu meistä yleensä hyvältä silloin, kun
perusmaut ovat kohdillaan. Tässä muutamia keskeisiä
vinkkejä ruoanlaittoon.
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Umami
Umami-makua kuvataan lihaisaksi ja täyteläiseksi. Se on
aistittavissa muun muassa sipulissa ja lihassa. FODMAPruokavalioon umamin makua saa aurinkokuivatuista
tomaateista (pienissä määrin käytettynä), soijakastikkeesta
sekä
voimakkaista
juustoista
sekä
vegaanisesta
ravintohiivasta, jota voi ripotella parmesaanijuuston lailla
ruokaan. Paahdetut juurekset, kaalit ja purjon vihreä osa
korostavat makua myös.
Suolaisuus
Suolaisuutta voi korostaa ripauksella jodioitua suolaa. Suola
nostaa herkästi verenpainetta, mikä on haitallista
verenkiertoelimistölle ja aivoille. Ripsottamalla suolaa
valmiiseen ruokaan se aistitaan paremmin kuin ruoan
sekaan sekoitettuna.
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Happamuus
Happamuus auttaa vähentämään suolaa, sillä hapan, kuten
etikka, viini ja sitruuna- tai limettimehu pystyvät huijaamaan
makuhermojamme suolanhimoissa. Nämä kaikki sopivat
FODMAP-ruokavalioon. Happamuus piristää annoksen
makupalettia, joten ei muuta kuin loraus etikkaa salaattiin
tai puristus sitruunamehua risottoon!
Makeus
Makeutta ruokaan saa ripauksella sokeria, vaahterasiirappia
tai hunajaa (pieni määrä ei sisällä paljon fruktoosia).
Tomaattikastikkeet ja juuresruoat maistuvat entistäkin
paremmilta pienen makeuttamisen jälkeen.
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