
RESEPTIT
t a v o i t e p a i n on

s a a vu t t am i s e e n



Hei, tässä on Muutos-valmennuksen tiivis reseptivihko. Tämä on ns. maistianen

Muutos-valmennuksen tueksi tehdystä reseptikirjasta.

Löydät tästä kirjasesta hyviä ideoita aamupaloihin, välipaloihin, lämpimiin ruokiin

ja jälkiruokiin.

 Reseptejä tärkeämpää on kuitenkin sisäistää mistä tasapainoinen ateria

koostuu, ja kuinka syödä sopivan kokoisia annoksia omiin tavoitteisiin nähden.

Seuraavat pari sivua käsittelevät tasapainoista ruokavaliota, jonka pohjalta

voit pyrkiä koostamaan ruokavaliosi jatkossa reseptien kanssa tai ilman.

Tavoitteita tukeva ateria on terveellinen, ravitseva, täyttävä, hyvänmakuinen

ja sellainen, mitä syöt mielelläsi. Se sisältää monipuolisesti eri raaka- ja

ravintoaineita, kuten vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita.

Muutos-ystävällinen ateria sisältää mm. laadukasta proteiinia, hyviä rasvoja,

värikkäitä kasviksia ja hyviä hiilihydraatteja.

Minkälainen olotila on ravitsevan aterian jälkeen? 

Syötyäsi ravitsevan aterian olotilasi on energinen ja elinvoimainen. Tällaiset

ruoat saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi sekä fyysisesti että henkisesti, näitä

aterioita voit syödä myös hitaasti, ja niiden syöminen on helppo jättää 80 %

täynnä -oloon. 

Olennaista on pyrkiä luomaan tapa syödä ja elää, jota voit toteuttaa

miellyttävästi loppuelämäsi ajan - ei vain lyhyen "elämäntapaprojektin" ajan.

Kaikkea hyvää, Tuomas, Tiia & Joakim

RUOKAVALION AVULLA TAVOITEPAINOON



Varmista, että saat jokaisella aterialla:

1. Hyviä rasvoja

2. Proteiinia

3. Elävää ravintoa ja laadukkaita hiilihydraatteja

Hyviä rasvoja löytyy mm. kaloista, kalaöljystä, avokadosta, pähkinöistä ja

siemenistä (esim. pellavan-, hampun, ja chia-siemenet).

Proteiinia on kalassa, lihassa, kananmunissa, maitotuotteissa, pähkinöissä,

siemenissä ja tietyissä kasviksissa.

Elävä ravinto on tuoretta, prosessoimatonta ja kypsentämätöntä (välillä

kevyt höyrystäminen on hyväksi). Siihen kuuluvat marjat, hedelmät ja

vihannekset, varsinkin vihreät lehtevät salaatit ja idut.

Kasvisten lisäksi laadukkaita hiilihydraatin lähteitä ovat mm. bataatti ja

peruna, täysjyväviljat, kuten kvinoa, tumma- tai villiriisi, kaura, tattaritpavut

ja palkokasvit.

Muista siis kysyä jokaisella ateriallasi: Missä on hyvät rasvat? Missä

on proteiini? Missä on elävä ravinto ja laadukkaat hiilihydraatit?

Sen sijaan, että poistat ruokavaliostasi tiettyjä ruoka-aineita, keskity

lisäämään niitä terveellisiä. Isoin muutos tulee, kun alat lisätä hyviä ruokia,

jolloin vähitellen ne huonot ja turhat alkavat jäädä pois. 

Loppujen lopuksi tässä kirjassa esitellyt reseptit ovat vain esimerkkejä,

noudattamalla pääperiaatteita voit luoda ja soveltaa näitä oppeja mihin

tahansa ruokaohjeisiin.

- OHJEET MUUTOS-YSTÄVÄLLISEN ATERIAN KOKOAMISEEN-



Proteiini: Sopiva määrä proteiinia yhdelle

aterialle on 15–40 grammaa. Yleisesti naisilla

lähtökohta on yhden kämmenen verran kun taas

miehillä lähempänä kahta kämmentä.

Kasvikset: Yksi annos marjoja on noin 0,5

desiä eli määrä, kuinka paljon marjoja mahtuu

kämmenellesi. Kasviksia voi syödä hiukan

enemmän. Sopiva määrä on nyrkillinen eli noin

1-2 desilitraa per annos. Naisilla lähtökohtana

yksi nyrkki, miehillä kaksi.

Hiilihydraatit: Noin avoimen kourallisen

kokoinen määrä aterialla naisille (20-30 g),

noin kaksi kourallista miehillä (40-60 g).

Rasvat: Naisilla noin peukalon kokoinen määrä

aterialla esim. avokado / pähkinät, tai

puolikkaan peukalon verran öljyä. Miehillä voi

tuplata.

- OHJEET SOPIVAN ANNOSKOON MÄÄRITTÄMISEEN-

Nämä ohjeet pätevät ruokavalioon, joka sisältää n. 3-4 ateriaan päivässä
(naisilla 1500 - 2000 kcal ja miehillä noin 2200 - 3000 kcal.)



Kasviksia reilusti kaikenlaisiin ruokiin: Kasviksia voi lisätä ja

“piilottaa” lähes jokaiseen ruokaan. Esimerkiksi porkkanaa ja

kesäkurpitsaa voi raastaa jauhelihakastikkeeseen, lisätä

makaronilaatikon joukkoon, lihamurekkeeseen, sämpylöihin jne. 

Kasviksista voi soseuttaa herkullisen keiton tai valmistaa

perinteisen siskonmakkarakeiton lisäämällä sekaan keittojuuresten

lisäksi vihreitä papuja, herneitä, parsakaalia jne. Riisin sekaan on

myös helppo lisätä erilaisia kasviksia. Perunamuussin voi korvata

osaksi (tai kokonaan) kasviksilla- ja juureksilla. Tähän tarkoitukseen

sopii hyvin bataatti, porkkana, kukkakaali ja parsakaali. 

Pakkaseen voi tehdä valmiiksi smoothie-annoksia, johon olet

pilkkonut valmiiksi hedelmiä, marjoja, vihreitä kasviksia kuten

pinaattia tai lehtikaalia. Sitten vaan kiireessä kaadat annospussin

blenderiin, ja haluamasi nesteen sekaan. Näin valmistuu käden

käänteessä smoothie. 

Kasviksia kannattaa syödä mahdollisimman monipuolisesti

joten kannattaa suosia sesonkikasviksia. Ne ovat yleensä

edullisempia ja maukkaampia!

- REILUSTI KASVIKSIA KAIKENLAISIIN RUOKIIN-



AAMIAISET
Usein päivä lähtee mukavasti käyntiin jos heti aamulla on valmis syömään hyvin. 

Silloin on todennäköisempää, että loppupäivän ruokailut menevät tavoitteiden

mukaisesti. 

Loppujen lopuksi aamiainen ei ole pakollinen. Joillekin aamulla ruoka ei maistu tai

saattaa esimerkiksi hyödyntää pätkäpaaston hyötyjä jättämällä aamupalan väliin.

Useimmille aamupala on kuitenkin hyvä osa säännöllistä ruokavaliota.

Näitä aamiaisreseptejä voi käyttää myös välipaloina.



TUOREPUURO,
PERUSOHJE

RAAKA-AINEET

1,5 dl kaurahiutaleita (tai muut

hiutaleet)

1 dl nestettä (maito tai kasviperäinen

maitojuoma)

1 dl kreikkalaista jogurttia tai jokin

kasviperäinen jogurtti

1 rkl chian siemeniä tai 1 rkl

pellavansiemeniä

ripaus suolaa

Maun mukaan marjoja, hedelmiä,

pähkinöitä/pähkinävoita tai mitä

ikinä keksit.  

Maustamiseen voit käyttää vaniljaa,

kanelia kardemummaa jne.

Makeuttamiseen käytä esim. hunajaa

tai vaahterasiirappia.

KATEGORIA: 

AAMIAINEN

ANNOKSET: 1

VALMISTUSAIKA: 10 MIN (+

TEKEYTYMINEN YÖN YLI)

OHJEET

1. Varaa puurolle kannellinen rasia. 

2. Sekoita kaurahiutaleet, jogurtti, neste,
chiasiemenet/pellavansiemnet ja mausteet
keskenään sekaisin lusikalla johonkin. 

3. Lisää mieleisiä lisukkeita perusohjeen
joukkoon. 

4. Anna tuorepuuron tekeytyä ennen
syömistä kylmässä vähintään parin tunnin
ajan tai yön yli.

Esimerkiksi murskattu banaani ja marjat ovat
tosi kiva yhdistelmä. Tai sitten pilkottu
omena tai päärynä kanelilla maustettuna.
Molempiin sopii kivasti pähkinät tai vaikkapa
maapähkinävoi tai mantelivoi. 

Jos haluaa suklaisen version, niin laita sekaan
1 rkl raakakaakao tai tummaa
sokeroimatonta kaakaojauhetta. 

Tiia



RASVANPOLTTO
SMOOTHIE

RAAKA-AINEET

1,5 dl vihreä tee (kylmä)

1 dl maustamatonta jogurttia, rahkaa

jne (maidoton vaihtoehto esim.

kaurajogurtti)

1 pieni banaani

⅓ avokado

2 dl mustikka (tai muita marjoja

oman maun mukaan)

2 dl lehtikaali

Tämä smoothie sopii niin kiireisiin

aamuihin kuin välipalaksi!

KATEGORIA: AAMUPALA

ANNOKSET: 1

VALMISTUSAIKA: 10 MIN 

(+ VIHREÄN TEEN JÄÄHTYMINEN)

OHJEET

1. Hauduta vihreä tee. Anna teepussin hautua
noin 1,5-2 minuuttia, riippuen kuinka
vahvasta mausta pidät. Teen pitää jäähtyä
kunnolla ennen kuin sitä voi käyttää
smoothien tekoon. Halutessasi voit
hauduttaa teen jo edellisenä iltana.

2. Lisää kaikki ainekset blenderiin ja blendaa
tasaiseksi smoothieksi. Jos smoothie on
makuusi liian paksua, voit aina lisätä vettä
(muuta nestettä) ja blendata lisää.

Vihreä tee sisältää paljon antioksidantteja.
Vihreässä teessä on kofeiinia, mutta tämän
lisäksi se sisältää katekiineja, jotka
tutkimusten mukaan kiihdyttävät
aineenvaihduntaa sekä tehostavat
rasvanpolttoa. 

Maustamaton jogurtti tuo smoothieen
proteiinia, joka pitää hyvin nälkää ja tukee
painonhallinnassa. Marjoilla on tutkitusti
suotuisa vaikutus aineenvaihduntaan ja
rasvanpolttoon. Avokado sisältää runsaasti
monityydyttymättömiä rasvahappoja, jotka
tehostavat aineenvaihduntaa. 

Lehtikaali on ravintopommi mutta se ei
kuitenkaan maistu smoothiessa. Lehtikaali
sisältää sekä kalsiumia että kuitua. Kuitu
kiihdyttää aineenvaihduntaa koska sen
sulattaminen laittaa meidän
ruoansulatusjärjestelmä työskentelemään
tehokkaammin. 

Tiia



RAAKA-AINEET

2,5 dl marjoja (esim. Mansikka,

mustaherukka, punaviinimarj ja

mustikka)

1 banaani

puolikas avokado (tai vaihtoehtoisesti

pellavan-, hampun- tai chian -

siemeniä)

3 kourallista pinaattia ja/tai lehtikaalia

1-2 sellerin vartta (jos et ole tottunut

makuun laita alkuun vain yksi.

Sellerin voi jättää myös pois)

3 rkl proteiinijauhetta (valinnainen tai

jotain muuta proteiinilähteitä)

2 dl nestettä esim. Kauramaitoa 1 dl

ja 1 dl kaurajogurttia

Hieman vettä (lisää varovasti ettei

tule liikaa.)

MARJA-VIHERSMOOTHIE
BOWL

KATEGORIA: AAMUPALA

ANNOKSET: 1-2

VALMISTUSAIKA: 10 MIN 

OHJEET

1. Laita kaikki aineet tehosekoittimeen ja
sekoita tasaiseksi. 

Tämä saa olla melko paksua, koska tarkoitus
syödä myslin kanssa kulhosta. Toki tästä voi
myös tehdä tavallisen smoothien. Silloin lisää
nestettä sen verran kun huomaat, että
smoothie on sopivan paksua sinun makuusi.

Tiia



BANAANIPANNARI

RAAKA-AINEET

2 banaania

6 kananmunaan

1 dl nestettä (vesi, maito, kauramaito

jne.)

1-1,5 dl kaurahiutaleita

1 tl leivinjauhe

kanelia maun mukaan

ripaus suolaa

KATEGORIA: AAMUPALA

ANNOKSET: 1

VALMISTUSAIKA: 25 MIN 

OHJEET

1. Laita kaikki aineet blenderiin, ja blendaa
tasaiseksi massaksi. 

2. Voit paistaa pannulla lettuja, tehdä
vohveleita tai kaikista helpoin vaihtoehto on
kaataa “taikina” uunipellille, jossa on voideltu
leivinpaperi. Sitten vaan uuniin noin 10-15
minuuttia.

Voit tarjoilla pannarin esimerkiksi tuoreiden
marjojen kera.

Tiia



L O U N A A T  J A

P Ä I V Ä L L I S E T
Nämä ravintorikkaat ruoat suositellaan syömään salaatin

tai kasvisten tai muun laadukkaan lisukkeen kera.

Saatat vähitellen huomata, että päivän myöhäisemmät

ateriat ovat pienempiä, kun alat syödä terveellisen

aamiaisen. Annoskoot ovat kuitenkin sinun omissa käsissä,

itsesi näännyttäminen ei ole ratkaisu. 

Muista syödä hitaasti, keskity maistamaan jokainen

suupala. Laske vaikka aterimet alas jokaisen suupalan

välissä. Vatsalla kestää n. 20 minuuttia lähettää

kylläisyyden tunne aivoihin, joten jos hotkit liian nopeasti,

saatat syödä enemmän kuin tarvitset. 

Rauhallinen ruokailu ja kunnolla pureskelu myös

auttavat ruoansulatusta, jolloin kehosi saa suuremman

hyödyn syömästäsi ruoasta.



LOHI
KASTIKKEELLA

RAAKA-AINEET
lohta (n. 750-1000 g)

mustapippurituorejuusto (150 g)

tuokakerma 2 dl

tilliä

1/2 sitruunamehu

(yrtti) suolaa

porkkana

pinaatti

paprika

kurkku

kukkakaali

Lisuke:

KATEGORIA: 

PÄIVÄLLINEN / LOUNAS

ANNOKSET: 3-4

VALMISTUSAIKA: 20 MIN

OHJEET
1. Fileroi lohi, irrota nahka ja ruodot. Kuutioi
palasiksi.

2. Paista huoneenlämpöinen lohi pannulla
omassa rasvassaan. 

3. Kun kala on puoliraaka, lisää 2/3 rasiaa
mustapippuriruorejuustoa ja prk
vähärasvaista ruokakermaa. 

4. Lisää yrttisuolaa hippunen ja silputtua tilliä
maun mukaan.

5. Anna kiehahtaa pari minuuttia. Voit laittaa
½ tl sitruunan tai limen mehua.

5. Tarjoa lisukkeen kanssa (esim. salaatti,
kasvikset ym.)

Heidi



PORKKANA-
MAAPÄHKINÄVOIKEITTO

RAAKA-AINEET
6 porkkanaa (n. 500 g)

1 jauhoinen peruna

1 appelsiinin kuorta raastettuna

1 appelsiinin mehu

1 l kasvislientä

1 dl sileää maapähkinävoita eli -

tahnaa

1-2 dl linssejä

Päälle: 1 dl tuoretta lehtipersiljaa tai

korianteria, 1 dl pähkinöitä

KATEGORIA: 

PÄIVÄLLINEN / LOUNAS

ANNOKSET: 4

VALMISTUSAIKA: 20 MIN

OHJEET
1. Kuori porkkanat ja perunat, leikkaa pieniksi
paloiksi. 

2. Pese appelsiini lämpimällä vedellä, raasta
kuori ja purista mehu.

3. Kiehauta kasvisliemi ja lisää porkkanat ja
peruna, linssit sekä maapähkinävoi.

4. Keitä kasvikset pehmeiksi noin 15
minuuttia.

5. Sekoita keitto tehosekoittimella sileäksi ja
lisää päälle persiljaa tai korianteria ja
pähkinöitä.

Huom. halutessasi voit tarjoilla keiton
raejuuston kanssa lisätäksesi proteiinin
määrää.



OHJEET
1. Keitä kananmunat ( n. 7min) 

2. Asettele isolle lautaselle salaatinlehdet. 

3. Lisää päälle pavut, tomaatit, kananmunat
ja tonnikala 

4. Voit lisätä päälle mieleistäsi kastiketta.
Esim. sitruuna, oliiviöly, suola, pippuri ja
valkoviinietikka tuovat hyvin makua.

RAAKA-AINEET
6 kananmunaa (kovaksi keitettynä ja

puolikkaina)

 400 g tonnikalaa (vedessä)

450 g vihreitä papuja (kevyesti

höyrytettynä) 

250 g kirsikkatomaatteja (puolitettu)

ruukku salaattia (esim. romaine)

75 g mustia oliiveja

TONNIKALASALAATTI

KATEGORIA: 

PÄIVÄLLINEN/LOUNAS

ANNOKSET: 4-5

VALMISTUSAIKA: 25 MIN 



OHJEET
1. Ruskista/paista pannulla valitsemasi
proteiinin lähde ja mausta haluamallasi
tavalla. Voit esimerkiksi käyttää kaupan
valmiita meksikolaiseen ruokaan tarkoitettu
Fajitas tai Taco -mausteita. Lisää myös
joukkoon pussi tai purkki maissia.

2. Suikaloi paprika ja sipuli. Paista ne
oliiviöljyssä pannulla.

3. Pilko salaatti, kurkku, tomaatti ja avokado.

4. Lämmitä tortilloja halutessasi kevyesti
uunissa tai mikrossa.

5. Sitten ei muuta kuin täyttämään tortilloja.
Haluamillasi täytteillä. Pinnalle voi halutessa
ripotella salsaa ja juustoraastetta.

TORTILLAT

RAAKA-AINEET
Kananjauheliha/jauheliha/nyhtökaura

/pavut jne. 400 g

Täysjyvätorilloja

Maissia

Salaattia

Kurkkua

Tomaattia

Paprika 

Sipuli

Avocadoa

Juustoraastetta

Salsaa

KATEGORIA: 

PÄIVÄLLINEN / LOUNAS

ANNOKSET: 3-4

VALMISTUSAIKA: 30 MIN

Tiia



OHJEET
1. Lämmitä uuni 200 asteeseen (riippuu
uunista)

2. Mittaa kulhoon kaikki pohjan ainekset, ja
sekoita tasaiseksi vispilän avulla

3. Kaada taikina uunipellille, missä on
leivinpaperi. Levitä se esim. soikion
muotoiseksi. Esipaista n. 15 min.

4. Ota pohja uunista. Levitä tomaattipyre ja
lisää täytteet. Laita takaisin uuniin n. 10
minuutiksi.

PROTEIINIPITOINEN
PIZZAPOHJA
KIKHERNEJAUHOISTA

RAAKA-AINEET
2,5 dl kikhernejauhoja

2,5 dl vettä

1 rkl oliiviöljyä

0,5-1 tl suolaa

1 rkl kuivattua oreganoa

n. 3 rkl raastettua parmesaania

KATEGORIA: 

PÄIVÄLLINEN / LOUNAS

ANNOKSET: 2-3

VALMISTUSAIKA: 30 MIN

Tiia



SIENI-PINAATTI
MUNARULLA

RAAKA-AINEET
4 kananmunaa

3 isoa sientä siivuina (esim.

herkkusieni)

kourallinen pinaattia (pakaste käy

myös)

1/2 punainen paprika

1 rkl öljyä

1 rkl tamari (tai soijakastike)

1 valkosipulin kynsi (murskattuna)

KATEGORIA: 

PÄIVÄLLINEN / LOUNAS

ANNOKSET: 2

VALMISTUSAIKA: 25 MIN

OHJEET
1. Sekoita kulhossa munat ja keltuaiset 

2. Kuumenna ½ rkl öljyä pannulla
keskilämmöllä 

3. Paista sieniä ja paprikaa pannulla yhdessä
soijakastikkeen ja valkosipulin kanssa 2-3
minuutin ajan, kunnes sienet ovat kypsiä.
Laita ne sivuun odottamaan. 

4. Lisää ½ rkl öljyä pannulle ja lisää munat.
Kypsennä kunnes saat paistinlastan
munakkaan alle. 

6. Asettele pinaatinlehdet ja sienet toiseen
päähän munakasta. Rullaa munakas
mahdollisimman tiukalle rullalle.

7. Leikkaa munakas paloiksi tarjoilua varten.

5. Liuta munakas pannulta leikkuulaudalle. 

Tuomas



JÄLKIRUOAT
Elämäntapamuutoksesta huolimatta

jälkiruokia tai nautiskelua ei tarvitse

täysin hylätä. On mahdollista

panostaa laatuun, annoskokoon ja

vaihtaa tietyt asiat terveellisempiin

vaihtoehtoihin sen sijaan, että yrittää

loppuelämän olla ilman.

Tässä muutamia helppoja, terveellisiä

ja maukkaita jälkiruokareseptejä.



Korvaa valkoinen sokeri

Käytä makeuttamiseen luonnollisempia vaihtoehtoja kuten

taateleita, banaania, omenasosetta, kookossokeria, hunajaa,

agavesiirappia ja vaahterasiirappia.

Sokeria voi vähentää noin 25% ilman, että se vaikuttaisi makuun

mutta lisää silloin hieman nestettä. Myös mausteet kuten kaneli ja

vanilja tuovat makeutta paremmin esiin mutta muista aina käyttää

luonnollista vaniljaa. Käyttämällä myös marjoja ja hedelmiä saa

leivonnaisiin aitoja makuja.

Valitse parempia rasvoja leivontaan

Voin korvaaminen onnistuu esimerkiksi erilaisilla öljyillä (oliivi, rypsi,

manteli jne), avokadolla, omenasoseella, uunissa kypsennetyllä

soseutetulla punajuurella, rahkalla tai kreikkalaisella jogurtilla.

Voit esimerkiksi korvata puolet voista avokadolla, omenasoseella

tai kreikkalaisella jogurtilla.

Vaihda tai korvaa osa vehnäjauhoista muilla jauhoilla:

Kokeile vaikkapa kaurajauhoa, tummaa riisijauhoa, täysjyväjauhoa,

spelttijauhoa, mantelijauhoa, kookosjauhoa, kikhernejauhoa jne.

Jauhot voi jopa korvata mustapavuilla, ja ne sopivat loistavasti

esimerkiksi suklaakakun tai brownien valmistamiseen. Manteli- ja

kookosjauhojen käytössä kannattaa muistaa, että molemmat

vetävät puoleensa enemmän vettä joten nestettä tulee käyttää

hiukan enemmän.

- VINKKEJÄ TERVEELLISEMPÄÄN LEIVONTAAN-



SUKLAAMOUSSE

RAAKA-AINEET
2 banaania

1 avokadoa

½  dl raakakaakaojauhetta

1 rkl vaahterasiirappia tai hunajaa 

tilkka kookosmaitoa (alle ½ dl)

suolaa

KATEGORIA: JÄLKIRUOKA

ANNOKSET: 2

VALMISTUSAIKA: 5 MIN

OHJEET
1. Laita kaikki ainekset tehosekoittimeen ja
soseuta kunnes on tasaista. 

2. Tarjoile tuoreiden marjojen kanssa.

Tiia



OHJEET

1. Laita pähkinät joko blenderiin tai
monitoimikoneeseen ja jauha karkeaksi. 

2. Poista taateleista kivet ja lisää
monitoimikoneeseen/blenderiin. 

3. Lisää samalla myös kaikki loput ainekset ja
blendaa kunnes ainekset muodostavat
kiinteän massan, jota on mahdollista
pyöritellä. 

4. Tee massasta käsin pyöritellen palloja, ja
koristele halutessasi vaikkapa
kaakaojauheella tai kookoshiutaleilla. 

Nämä appelsiini-suklaapallot on hyvä
säilyttää suljetussa rasiassa jääkapissa.  

Ihanat suklaiset luonnon omaa sokeria
sisältävät pallot toimivat niin makeannälkään
kuin välipalana. Herkkupallot sisältävät
paljon hyviä rasvahappoja, kuitua sekä
kivennäis- ja hivenaineita. Ja kaiken lisäksi
nämä valmistuvat käden käänteessä, ja ovat
paljon parempi vaihtoehto kuin
suklaapatukka!

Vinkki! Jos haluat lisätä pallojen
proteiinipitoisuutta, niin laita mukaan pari
ruokalusikallista proteiinijauhetta.

APPELSIINI-
SUKLAAPALLOT

RAAKA-AINEET

2,5 dl pähkinöitä (esimerkiksi

pekaanipähkinöitä ja manteleita)

1,5 dl taateleita (medjool)

4-5 rkl raakakaakaojauhetta

(halutessasi voit laittaa enemmänkin)

noin puolikkaan appelsiinin mehu

(voit myös raastaa kuoren halutessasi)

1 rkl sulatettua kookosöljyä

ripaus merisuolaa

KATEGORIA: JÄLKIRUOKA

ANNOKSET: 3-5 

VALMISTUSAIKA: 20 MIN



HELPPO
HEDELMÄJÄÄTELÖ

RAAKA-AINEET

1.5 dl maustamatonta jogurttia

2 dl hedelmiä / marjoja jäisinä (esim.

vadelmat, mustikat, mansikat,

mango ym.)

1 rkl pellavansiemeniä (jauhettuna)

hyppysellinen steviaa tai muuta

makeutusta (valinnainen)

KATEGORIA: JÄLKIRUOKA

ANNOKSET: 2

VALMISTUSAIKA: 5 MIN

OHJEET

1. Laita astiaan jogurtti, jäiset hedelmät ja
makeutus. Voit antaa hedelmien sulaa
hieman. 

2. Sekoita sauvasekoittimella. 

3. Jaa kahteen kulhoon ja ripottele päälle
pellavansiemenrouhe.

Vinkki: Voit kokeilla eri hedelmien ja
marjojen sekoituksia. Maidoton versio syntyy
esimerkiksi kaurajogurtin avulla.



Tässä alla muutamia otteita artikkelista, jossa Marjo kuvailee Kotilääkäri-

lehdessä kokemustaan siitä kuinka Muutos-valmennus vei vatsan

toimintaongelmat ja viisitoista liikakiloa.

“Kaikki alkoi hyvin arkisesta pulmasta: mietin, miten saisin vatsani toimimaan

paremmin.”

“Olihan minulla myös viisitoista kiloa ylipainoa, oli ollut jo pitkään.”

“Olin jännittynyt, että valmennus perustuisi johonkin ankeaan, pilkuntarkkaan

systeemiin, mutta se ollutkaan sellaista. “

“Neuvot olivat konkreettisia, niitä oli helppo kokeilla omassa arjessa.”

“Ja vaikka rakastin karamellia, säännöllistyneen ruokarytmin ansiosta makeaa

ei tehnyt mieli kuten ennen.”

“Olin aina ajatellut, että selkärankani ei riittäisi minkään laihdutukseen 

- ja nyt laihduin, vaikka en tehnyt juuri mitään laihtuakseni.”

“Ohjelma loppui maaliskuussa 2020. Olen viisitoista kiloa kevyempi”

“Vaikka valmennus on nyt ohi, mikään ei ole loppunut - tässä ei ole kyse

mistään laihdutusohjelmasta. Tämä on nyt minun elämäni.”

Artikkeli on julkaistu ensi kerran Kotilääkärissä 5/20.  

Onko sinulla omaan olotilaan tai painonhallintaan liittyviä tavoitteita tai

unelmia, jotka haluat saavuttaa?

Tutustu tarkemmin valmennukseen

osoitteessa MUUTOS.NET

MUUTOS-
VALMENNUS VEI

MARJOLTA VATSAN
TOIMINTAONGELMAT

JA VIISITOISTA
LIIKAKILOA-

https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf


Olet kokenut hankalaksi onnistua kestävästi muilla tavoilla

Haluat pudottaa painoa pysyvästi

Koet haastavaksi elää terveellisesti

Olet ajoittain väsynyt ja koet usein nälän tunnetta

Haluat parantaa terveydentilaasi kaikilla osa-alueilla

Muutos-valmennus  ottaa yli 13 000 valmennettavan

kokemuksella huomioon kaikki  hyvinvointiin ja

painonpudotukseen liittyvät tekijät

Todellisuudessa pelkällä ruokavaliolla ja liikunnalla on vaikea

saada kokonaisvaltaisia pysyviä muutoksia. Muutos-

valmennuksessa pyritään tasapainoon kaikkien muutokseen

vaikuttavien tekijöiden kesken.

Muutos-valmennus sopii sinulle jos:

Muutos-valmennuksessa hyödynnetään käyttäytymispsykologiaa,

jolla  tapasi toimia saadaan muutettua nerokkaasti ja aivan kuin

itsestään  sinulle parhaalla mahdollisella tavalla.

Suhteesi ruokaan ja terveellisiin elintapoihin sekä tietämyksesi

niistä paranee joka viikko , ja opit ymmärtämään, miksi sinun

tekee ajoittain mieli makeaa tai suosikkiherkkua ja miten saada

mielihalut vähentymään. 

Opit myös, miksi mieliteko syömistä kohtaan kasvaa iltaa kohden.

Suurinosa kokee merkittäviä muutoksia kehossaan jo

valmennuksen ensimmäisinä viikkoina ja kuukausina.

Tutustu tarkemmin valmennukseen

osoitteessa MUUTOS.NET

- SEURAAVA ASKEL TAVOITEPAINON SAAVUTTAMISEEN?-

https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf


Muutos-valmennus:

Muutos.net / asiakaspalvelu@muutos.net

>>> Tutustu Muutos-valmennuKSEEN <<<

https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf
https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf
https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf
https://muutos.net/huipputarjous?utm_source=reseptivihko&utm_medium=pdf

