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Mitkä ovat mielestäsi 
tärkeimmät huomioitavat 
asiat ikääntyneen 
ruokavaliossa?



Ikääntyneiden

ruokasuositus



Käsiteltäviä asioita

• Ruokavalion kokonaisuus

• Ikääntyneen lautasmalli ja aterioiden

koostaminen

• Ateriarytmi

• Proteiini

• Nesteen tarve

• Rasva ja sen laatu



Ikääntyneiden ruokasuositus

• Terveyttä, toimintakykyä ja 

kestävyyttä edistävä ruokavalio

• Monipuolinen ja maistuva

• Energiamäärä kulutuksen 

mukaan

• Proteiinia riittävästi ja suolaa 

kohtuudella

• Muistetaan ruokailun psyykkinen 

ja sosiaalinen merkitys





Ikääntyneen ruokalautanen on jaettu kolmanneksiin



Aterioiden koostaminen



Valmisruoalla pärjäät hyvin lisukkeiden kera

Lisää aterialle 

leipää ja jotakin 

tuoretta, niin saat 

tasapainoisemman 

annoksen

Valmisruoat ovat 

hyvää, turvallista 

ja nopeaa ruokaa



Ravintorikas ruoka

Samat ravintoaineet tulee 

saada pienemmästä 

määrästä ruokaa



Ateriarytmi

YÖLLINEN PAASTO
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Gery: Voimaa ruuasta

YLIMÄÄRÄISET 
VÄLIPALAT
TARVITTAESSA

6 - 9 19 - 22

11 - 13

14 - 15

16 - 18

MYÖHÄISILTAPALA, YÖPALA JA VARHAISAAMUPALA 

TARVITTAESSA



Esimerkki ateriapäivästä





Yöpala

• Riittävä yöpala sisältää energiaa n.200 kcal ja 10 g proteiinia

Esimerkiksi:

Karjalanpiirakka 
munavoilla
+ 1,5dl lasi maitoa

Kuvalähteet vasemmalta oikealle: sandwichhouse.fi, valio.fi, shutterstock.com, valio.fi, kantolan.fi, kruoka.fi, valio.fi 

2-3dl Rahkapirtelö
+pieni leipä 2dl runsasproteiinista maitoa

+2 keksiä

Maitopuuro rasvasilmällä
+mehukeitto (tai maito)



Rakennemuutettu ateria

VÄRIT

ESILLEPANO

MITÄ ON 
RUOKANA?



Syö proteiinipitoista

ruokaa jokaisella

aterialla!

Maito ja terveys ry

Proteiini

* 1 annos sisältää 7 – 8g proteiinia

*



Proteiini; 25 – 30 g pääaterioilla



Proteiini





Rasva ikääntyneen 

ruokavaliossa

- huomio rasvan laatuun



Miksi pehmeä rasva* on tärkeää myös ikääntyneille?

Kolesteroli- ja triglyseridi
pitoisuudet 

– sydän- ja 
verisuonisairaudet

Glukoosiaineenvaihdunta 
– kakkostyypin diabetes

Kognitio – muisti ja 
oppiminen

Matala-asteinen tulehdus
Lihasten voima- ja 

toiminta
Luuston kunto

*tyydyttymätön rasva



Miten varmistaa, että
ruokavaliossa on 
riittävästi pehmeitä
rasvoja?



Päivittäiset valinnat Versio 1. 

pehmeää g  /  

yhteensä g

Versio 2. Versio 3.

Leipärasva 50 g Voi (80%)

15 / 41

Oivariini (75%)

23 / 38

Kasviöljylevite (70%)

26 / 35

Maito 5 dl Täysmaito 

7 / 18

Kevytmaito

3 / 8

Rasvaton maito

0 / 0

Rasvaa 

pehmeää g / 

yhteensä g

22 / 58 26 /46 26 / 35

Energia, kcal 680 560 480

Päivittäiset rasvavalinnat

Lisäämällä 1 rkl rypsiöjyä: 15 g rasvaa, josta pehmeitä 14 g, energiaa 135 kcal



Missä kohdissa voi

vaikuttaa rasvan

laatuun?



Hyvä muistaa rasvasta

• Huomio päivittäin toistuviin ruokiin

• Rasvan laatu pehmeäksi

• Energiansaantia voi lisätä pehmeän 

rasvan avulla

• Pehmeä rasvakin on maistuvaa



”Kotiinviemiset”


