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HYVIN MENEE!

Lapsen hyvä ruokavalio on monipuolinen ja vaihteleva, 
maukas ja uusiin makuihin tutustuttava. Se tarjoaa 
keholle tärkeitä ravintoaineita ja sopivasti energiaa.

LAPSIPERHEILLE ON
KOLME TÄRKEÄÄ RUOKATAVOITETTA:
- yhdessä syöminen
- kasvisten, hedelmien ja marjojen runsas käyttö sekä 
- sokeripitoisten tuotteiden käytön vähentäminen. 

Yleensä tiedämme, mikä olisi terveellistä. Käytännön 
toteutus ei vain ole aina niin yksinkertaista. Tämä 
vihkonen tarjoaa apua terveelliseen ja helppoon 
syömiseen. Ruualle kannattaa ottaa aikaa myös 
kiireen keskellä. 

SYÖDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ!
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HUIPPUA!

MEILLÄ
-  on kivaa maistaa kaikkea ruokaa ainakin vähän. 
- ei haittaa, jos ruoka ei aina maistu. Seuraavalla aterialla onkin sitten isompi nälkä.
- Jokaisella aterialla  nautitaan edes vähän kasviksia, hedelmiä tai marjoja
- juomana on maito, vesi tai piimä.
- arkena syödään arkiruokaa, muuten juhla ei maistu juhlalta.
- sanotaan kiitos ja ole hyvä.
-koko perhe syö yhdessä saman pöydän ääressä mahdollisimman usein.

AIKUISET MUISTAVAT, ETTÄ
- lapsi ottaa aikuisista mallia. Jos aikuiset eivät syö rauhassa pöydän ääressä istuen, 
on sitä turha odottaa lapsilta. 
-lasta ei saa pakottaa maistamaan ruokaa, mutta kannustaa saa senkin edestä. Uuden 
maun hyväksyminen voi vaatia kymmeniä maistamiskertoja. 
- ruoka ei ole lohdutus, palkinto eikä rangaistus.
-aikuinen päättää, mitä syödään ja milloin. Lapsi päättää, kuinka paljon syö.

Voit tulostaa taulun myös netistä www.syohyvaa.fi/materiaalipankki

LAATIKAA YHDESSÄ HUONEENTAULU. MITEN TEILLÄ SYÖDÄÄN?
Leikatkaa tämä käyttöönne tai kootkaa itse tärkeimmät.



Nipistäkää säännöllisesti hetki ruokien 
suunnittelulle. Näin monipuolista ja 
vaihtelevaa ruokavaliota on helpompi 
noudattaa. Myös ostosten suunnittelu 
helpottuu ja rahaa säästyy. 
Suunnitelkaa kerralla viikon ruuat. 

Keksikää ruokia yhdessä 
niin, että lapsetkin saavat 
toivomuksensa kuuluviin. Aina 

ei kuitenkaan tarvitse tarjota pelkkiä 
suosikkeja – ruokaelämykset karttuvat 
monipuolisesti maistellen. 

- Syökää tuoreita kasviksia, hedelmiä 
tai marjoja jossakin muodossa kaikkina 
ruoka-aikoina.
- Lisätkää kasviksia ruokiin – esimerkiksi 
porkkanaraastetta lihapulliin, 
pakastekasviksia makaronilaatikkoon. 
- Nauttikaa kalaa ainakin kaksi kertaa 
viikossa lajeja vaihdellen. 
- Nakki-, makkara-, ja kinkkuruokia 
syödään korkeintaan kerran viikossa. 
Leikkeleitä vain satunnaisesti  leivälle.
- Käyttäkää kiireessä pakastekasviksia, 
perunavalmisteita tai valmisruokia. 
- Kokatkaa isoja eriä kerrallaan ja 
pakastakaa tarvittaessa osa ruuasta.

Osoitteesta www.syohyvaa.fi/materiaalipankki löydät Kotivara-listan, jossa kerrotaan mitä 
tuotteita kannattaa pitää kotona, ettei arki yllätä.

Netistä löytyy paljon ruokaohjeita ja valmiita ehdotuksia viikon ruokalistoiksi.

SUUNNITTELU AUTTAA

AAMUPALA AAMUPÄIVÄ LOUNAS VÄLIPALA ILTAPÄIVÄ PÄIVÄLLINEN ILTA ILTAPALA

MA kaurapuuro, marjat Maijan kerho 
9-11

kalakeitto, leipä 
naposteluvihannekset 

karjalanpiirakka
munavoi, omena

pyykit papuvokki Annan 
jumppa klo 
17.30

hedelmiä

TI mysli, jogurtti,
banaani

puistoretki, 
lähtö klo 9

jauhelihakastike
perunat
porkkanaraaste

marjasmoothie Matin hammaslääkäri 
klo 14.30

nuudelit
vihersalaatti
kasvissosekeitto, 
raejuusto, leipä

Jokisille 
kylään klo 18

kuuma kaakao

VAU!



LOISTAVAA!
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MAKUKOULU tutustuttaa uusiin makuihin 
Makukoulussa hyödynnetään kaikkia aisteja: 
näköä, hajua, tuntoa, kuuloa ja makua. 
Jokaista ruokaa arvioidaan kaikilla aisteilla 
ja yhdessä keskustellen. Mikään ei ole 
vain hyvää tai pahaa, vaan kaikesta löytyy 
runsaasti muitakin ominaisuuksia.

Lautaselle asetellaan erilaisia ruokia, 
esimerkiksi
- pehmeää leipää, hapankorppua tai 
riisikakkua
- ananasta, klementiiniä tai appelsiinia.
- juustoa tai avokadoa
- omenaa, porkkanaa tai paprikaa. 

Jos haluatte, lasten silmät voi peittää 
huivilla. 

Haju: Haistelkaa ruokaa ja kuvailkaa sen 
tuoksua. Väkevä, makea, jouluinen, raikas, 
pehmeä? 

Tunto: Tunnustelkaa ruokaa. Onko se 
muhkurainen, karhea, pehmeä, kevyt, 
ryppyinen, liukas pyöreä, vai jotain muuta? 

Maku: Miltä ruoka maistuu: makealta, 
jauhomaiselta, kirpeältä, terävältä, miedolta, 
imelältä vai joltakin muulta? Kokeilkaa, miten 
maku muuttuu, jos pitää nenästä kiinni. 
Maistuuko samalta?

Kuulo: Haukatkaa tai taittakaa palanen 
valitsemastanne kasviksesta. Miltä 
kuulostaa? Rouskuu, ritisee, narskuu vai 
nitisee? 

Näkö: Tutkikaa ruokaa. Minkä värinen ja 
muotoinen se on? 

Vinkki! Makukoulu on hauska 
ohjelmanumero myös esimerkiksi 
lastenkutsuille!

MAKUKOULUSTA UUSIA SUOSIKKEJA

OMA

TIE
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JES!



Kasvisympyrä auttaa ja kannustaa kasvisten syönnissä. Valitkaa jokaiselle perheenjäsenelle oma 
merkki; esimerkiksi tarra tai piirretty kuvio.  

Ympyrän lohkot kuvastavat eri aterioita. Lohkoihin saa merkinnän jokaisesta annoksesta kasviksia, 
hedelmiä tai marjoja. Tavoitteena on, että päivän päätteeksi mahdollisimman monessa lohkossa 
olisi jokaisen perheenjäsenen merkintä. Sopikaa yhteinen tavoite (esimerkiksi viisi päivää) ja koko 
porukalle mieluinen, kannustava palkinto.

LISÄÄ KASVIKSIA, HEDELMIÄ JA MARJOJA

KASVIKSET = vihannekset, juurekset, hedelmät ja marjat. Peruna ei kuulu tähän joukkoon. Muistakaa laskea paitsi 
tuoreet, myös ruuan mukana kulkevat kasvikset tai vaikkapa rahkaan piiloutuneet hedelmät ja marjat. 
Kasviksia kannattaa syödä paljon ja värikkäästi. 

Tulosta lisää kasvisympyröitä: www.syohyvaa.fi/materiaalipankki.
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HOMMA HALLUSSA!



PAREMPIA VALINTOJA

JUOMAT
Sokeripitoisissa juomissa on paljon energiaa ja 
usein vähän ravintoaineita. Lisäksi ne ovat usein 
happamia ja haitallisia hampaille. Esimerkiksi monet 
pillimehut ovat jopa sokeripitoisempia kuin tavalliset 
virvoitusjuomat. 

VINKKEJÄ JUOMIEN VALINTAAN
•Valitse ja tarjoa janojuomaksi aina vettä, 
ruuan kanssa rasvatonta tai vähärasvaista 

maitoa tai piimää.
• Jos mehuja juodaan, valitse täysmehuja, niissä ei ole 
lisättyä sokeria. Täysmehuakaan ei pidä juoda kuin 
korkeintaan lasillinen päivässä. 
• Mehuja voi laimentaa vedellä.
• Energiajuomat eivät kuulu lapsen tai nuoren 
ruokavalioon korkean kofeiinipitoisuuden takia. Limsat 
kuuluvat vain juhlaan.

Muista, että lapsi ottaa mallia aikuisesta myös 
juomien käytöstä.

OMA

TIE
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PAREMPIA VALINTOJA

MUROT
Muroissa on usein runsaasti sokeria ja suolaa. 
Parempia valintoja ovat puurot, myslit tai leipä.  
Muroja markkinoidaan esimerkiksi täysjyväisyydellä, 
rapeudella tai vitamiineilla, vaikka sokeripitoisuus 
olisikin korkea. 
Piirroshahmot houkuttelevat lapsia. Valikoimaa riittää, 
mutta pakkausten perusteella on vaikea sanoa mikä 
olisi terveyden kannalta hyvä vaihtoehto.

VALITSE TUOTE, JOSSA ON
• kuitua vähintään 6 g/100g
• sokeria korkeintaan 16 g / 100 g
• suolaa korkeintaan 1 g / 100 g
• rasvaa enintään 5 g / 100 g.
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PAREMPIA VALINTOJA

JOGURTIT, VIILIT, RAHKAT JA VANUKKAAT
Monet jogurtit ja viilit sekä vanukkaat ja rahkat sisältävät 
arkiruuaksi liikaa sokeria. Ne pakataan yksittäispakkauksiin, 
jolloin valmis pakkauskoko ratkaisee tuotteesta saadun 
energian, sokerin ja rasvan määrät. Niitä kannattaa tarjota 
lapselle harkiten, sillä makeat välipalatuotteet totuttavat lapsen 
makeaan makuun.

VINKKEJÄ HYVIIN VALINTOIHIN:
• hiilihydraatteja enintään 10 g /100 g. Isompi luku 
kertoo korkeasta sokeripitoisuudesta.
• valitse kohtuullisen kokoinen annos: pienelle 

lapselle riittää pieni annos. 
• Vähemmän sokeria sisältävän jogurtin saa sekoittamalla 
maustamatonta jogurttia ja maustettua jogurttia 1:1. 
• Lisää maustamattomaan jogurttiin, viiliin tai rahkaan marjoja, 
hedelmänpaloja, pähkinöitä tai mysliä.
• Tarjoa vanukkaita välipalan sijaan jälkiruuaksi. Ne sisältävät 
paljon sokeria ja totuttavat lapsen makeaan makuun.

OMA

TIE
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PAREMPIA VALINTOJA

MAKKARAT, NAKIT JA LEIKKELEET
- Alle yksivuotiaille ei anneta lainkaan makkaraa ja leikkeleitä 
niiden sisältämän nitriitin vuoksi. 
- 1–2-vuotiaille voi antaa korkeintaan yhden makkara-aterian 
viikossa ja silloin tällöin leikkeleen. 
- Alle kouluikäiselle voi tarjota  1,5  makkaraa TAI 5 nakkia TAI 
15 leikkelesiivua viikon aikana. 

VINKKEJÄ HYVIIN VALINTOIHIN:
• Tarkista pakkausmerkinnöistä erityisesti 
tyydyttyneen rasvan ja suolan määrät.
• Kevennä makkararuokia kasviksilla.

Makkaroita ovat nakit, grilli- ja lenkkimakkarat sekä 
raakamakkarat, kuten siskonmakkara. Leikkeleitä ovat 
leikkelemakkarat, meetvursti, balkan- ja lauantaimakkara sekä 
kinkku-, broiler-, ja kalkkunaleikkeleet. Kinkkukiusaus vastaa 
makkara-ateriaa. 

Lue tuotevertailut www.syohyvaa.fi 

OMA

TIE
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KOKATAAN YHDESSÄ

KALAMUREKEPIHVIT
0,5 dl  korppujauhoja
2 dl  maitoa tai ruokakermaa
500 g  nahatonta (ruodotonta) kalafileetä tai pakastekalaa
0,25 dl  sitruunamehua
2  munaa
0,75–1 tl suolaa
1 tl  sitruunapippuria
0,25 tl  valkopippuria
0,5 dl  ruohosipulia tai tilliä hienonnettuna
0,75 dl  hienonnettua aurinkokuivattua tomaattia

1. Turvota korppujauhot yhdessä desilitrassa maitoa tai kermaa.  
2. Hienonna kala monitoimikoneessa tai sauvasekoittimella.  
3. Lisää kalan joukkoon loppu kerma, sitruunamehu, munat ja 
mausteet, korppujauhoseos sekä aurinkokuivattu tomaatti, 
sekoita.
4. Muotoile pihveiksi (n. 10 kpl) ja paista ne kypsiksi 
paistinpannussa rasvassa keskilämmöllä kummaltakin puolelta. 
Voit myös paistaa pihvit uunissa 200 asteessa noin 20 minuuttia.

Vinkki! Kokeile vaihteeksi kalahampurilaista. 
Pihvien ja kermaviilikastikkeen lisäksi tarvitset 
sämpylöitä, makusi mukaan jääsalaattia, tomaatti- ja 

kurkkuviipaleita, punasipulia renkaina ja mietoa chilikastiketta. 
Kokoa hampurilaiseksi ja nauti.

OMA
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TOIMII!



PINAATTI-PERUNASOSE 
1 kg  jauhoisia perunoita 
 vettä
 suolaa
1,5 dl  kevytmaitoa
200 g  pakastepinaattia
(1 rkl kasvimargariinia tai loraus 
rypsiöljyä)
 
1. Kuori ja lohko perunat. Keitä kypsiksi 
suolalla maustetussa vedessä. Kaada 
keitinvesi talteen.
2. Lisää pinaatti maitoon ja kuumenna 
maito kiehumispisteeseen. Lisää 
kuumien perunalohkojen päälle. Vatkaa 
sähkövatkaimella tai soseuta survimen 
avulla käsin. 
3. Lisää tarvittaessa keitinlientä ja nokare 
margariinia.

Vinkki! Jos perunasosetta jää 
tähteeksi, lisää soseeseen 
kananmuna ja hiivaleipä- tai 

ohrajauhoja. Taputtele leivinpaperoidulle 
pellille rieskoiksi ja paista 250 asteessa 
noin 8 minuuttia. Nauti lämpimänä. 

KERMAVIILIKASTIKE 
1 prk (2 dl) kermaviiliä
2 maustekurkkua

Hienonna maustekurkut ja sekoita 
kermaviiliin.

ANNA LASTEN
OSALLISTUA RUUANLAITTOON! 
- Pienempi lapsi voi sekoittaa 
korppujauhon ja nesteen tai nostella 
kalanpalat monitoimikoneeseen. Vähän 
isompi voi rikkoa kananmunat valmiiksi 
kulhoon, nyppiä kalasta mahdollisia 
ruotoja tai hienontaa yrtit ja tomaatit. 
Sekoittaminen onnistuu kaikilta. 
Muotoilkaa pihvit yhdessä.
- Pikkuinenkin osaa esipestä 
perunat. Isommalta luonnistuu myös 
kuoriminen ja ehkäpä pilkkominenkin. 
Myös perunasoseen survominen tai 
vatkaamisessa auttaminen on hauskaa. 
- Kastike syntyy yhteistyössä pilkkoen ja 
sekoittaen.

KOKATAAN YHDESSÄ

OMA

TIE
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TOIMII!
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PIENTÄ PUUHAA

VÄRITÄ AUKEAMAN HAHMOT HALUAMILLASI VÄREILLÄ.
VOIT MYÖS ANTAA NIILLE NIMET.

MITEN MONTA HAHMOA NÄET AUKEAMALLA? 
ENTÄ MITÄ RUOKA-AINEITA HEILLÄ ON KÄSISSÄÄN?
OIKEAT VASTAUKSET VIEREISEN SIVUN LAIDASSA

Hahm
oja on aukeam

alla yhteensä 6 kappaletta, 3 poikaa ja 3 tyttöä. Ruoka-aineet: keräkaali, kala, tom
aatti, porkkana, m

ansikka ja om
ena. Porkkanoita aukeam

alla on yksi.
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PIENTÄ PUUHAA

MITEN MONTA PORKKANAA NÄET SIVULLA?

Hahm
oja on aukeam

alla yhteensä 6 kappaletta, 3 poikaa ja 3 tyttöä. Ruoka-aineet: keräkaali, kala, tom
aatti, porkkana, m

ansikka ja om
ena. Porkkanoita aukeam

alla on yksi.



Lue lisää: www.syohyvaa.fi

ERITYISIÄ SUOSITUKSIA LAPSILLE

D-VITAMIINIA - 2 vko-2 vuotiaat: 10 µg D-vitamiinilisä /vrk
- 2-18 -vuotiaat: 7,5 µg D-vitamiinilisä /vrk

SUOLAA - alle 2 -vuotiaat: ei lisättyä suolaa
- 2-10 vuotiaat; korkeintaan 3-4g /vrk

LIIKUNTAA - vähintään tunti päivässä

• raskaana oleville ja imettäville äideille suositellaan 10 µg D-vitamiinilisää /vrk


