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RUOKAPÄIVÄKIRJAN TÄYTTÖOHJEET                                           
   
Pidä ruokapäiväkirjaa neljänä peräkkäisenä päivänä. Yhden päivistä tulisi olla lepopäivä. Merkitse 
päiväkirjaan kirjanpitopäivämäärät. Kerro myös pituutesi, painosi ja ikäsi.  
 
Merkitse ruokapäiväkirjaan kaikki nauttimasi ruoat ja juomat, myös vesi. 
  

Kirjaa lomakkeeseen ruokailuaika ja -paikka, mitä söit/joit sekä ruoan/juoman määrä.  
 

Merkitse päiväkirjaan myös harjoituksesi; milloin treenasit ja minkälainen harjoitus oli. Esim. kevyt 
palauttava juoksulenkki, kovatehoinen voimaharjoitus.  
 
  
AIKA ja PAIKKA 
Kirjoita kellonaika, jolloin söit aterian, välipalan tms. sekä missä söit; esim. koti, työ, ravintola, 
treenipaikka. 
 
 

RUOAT/JUOMAT  
Merkitse päiväkirjaan kaikki nauttimasi ruoat ja juomat. Ilmoita ruokien ja juomien laatu tarkasti, 
esim. rasvaton maito, mansikkajogurtti 2 % rasvaa. Voit käyttää myös ruoan/juoman kauppanimeä, 
esim. A-piimä, kevyt Edam-juusto, Becel-margariini (keltainen rasia).  
 
 

RUOAN/JUOMAN MÄÄRÄ  
Arvioi kaikkien syömiesi ruokien ja juomien määrät talousmittoina (tl=teelusikallinen, 
rkl=ruokalusikallinen, dl=desilitra jne.) tai grammoina pakkauksen tietoja hyväksi käyttäen, esim. 
rasvaton jogurtti; 200 g:n purkki, lihamakaronilaatikko; puolet 400 g:n rasiasta 200 g. 
 
 

AJATUKSIA SYÖMISEEN LIIITTYEN (FIILIKSET) 
Kirjaa tähän kohtaan esim. millaisella mielellä olit ennen ruokailua, keskityitkö syömiseen vai 
hotkaisitko vain jotain, tai millainen olo sinulla oli syömisen jälkeen. Treenin jälkeisen ruokailun 
kohdalla voit miettiä, kuinka treenit sujuivat – esim. tuntuiko että voimat riittivät hyvin vai oliko veto 
pois jo puolessa välissä.  
  
 

*Merkitse ruokapäiväkirjaan myös ravintolisät; vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, proteiinilisät 
(patukat, jauheet) ym. Tuotteen kauppanimi on paras apu (esim. proteiinipatukka Fast/PRO-FX 
PROTEIN BAR, 35 g tai Multitabs, 1 tabletti/päivä). 
 
*Lisäohjeita ruokapäiväkirjan täyttämiseen ruokaryhmittäin löydät s. 2.  
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VINKKEJÄ RUOKAPÄIVÄKIRJAN TÄYTTÄMISEEN 

 

RUOKALEIVÄT, SÄMPYLÄT 
 

Ostettu leipä; kirjaa jos mahdollista valmistaja ja 
kauppanimi: 

Vaasan ruispalat 1 kpl (= 2 viipaletta) 
Fazer Paahtosämpylä kaura-juusto 

 
Itse valmistettu leipä; merkitse rasvan ja nesteen laatu 

esim. sämpylä-/täysjyväjauho, vesi, rypsiöljy 

LEIKKELEET JA JUUSTOT, TUOREJUUSTOLEVITTEET 
 

Merkitse valmistaja ja kauppanimi 
HK Keittokinkku, ohuen ohut 

Snellman Kevyt maksamakkara 
Oltermanni 17 %, Edam; kaupan viipale vai 

juustohöylällä leikattu 
Creme Bonjour Valkosipuli tuorejuusto 15 %, 

Valio Viola tuorejuusto 

LEIPÄRASVAT 
 

Merkitse kauppanimi mahdollisimman tarkkaan; 
Oivariini 75 %, Keiju 70 % sininen, Mini Lätta 28 % 

 

 
RUOANVALMISTUS- JA LEIVONTARASVAT 

 

Merkitse kauppanimi mahdollisimman tarkkaan: 
Rypsiöljy, Sunnuntai Juokseva, voi, Flora leivonta 

MAITO-/HAPANMAITOVALMISTEET 
 

Tuotteissa on tärkeää kirjata valmistaja ja tuotenimi: 
Valio rasvaton maito, Arla Ingman Laktoositon 

kevytmaitojuoma, Arla Ingman 1 % piimä, RELA, Valio 
Luomu rasvaton piimä, Alpro Kalsiumsoijajuoma 

 

Valio Arkijogurtti, Arla Ingman Rasvaton mansikka 
jogurtti, Viilis  

 

Kirjaa jäätelöistä myös valmistaja ja laatu:  
kerma, kasvirasva tai maitojäätelö  

MAKEAT JA SUOLAISET KAHVILEIVÄT 
 

Merkitse, onko tuote  ostettu vai itse valmistettu. 
Ostettu; esim VAASAN KOTIUUNIN Lihapasteija, 

Valkosipulipatonki 
 

Ilmoita, jos mahdollista itse leivotussa tuotteessa 
käytetty rasva ja neste. 

Pikkupulla; kevytmaito, Sunnuntai Juokseva. 
Paistokset; ilmoita täytteen raaka-aineet, kuten marjat, 

juustot, kermavalmisteet. 

JAUHELIHARUUAT 
 

Merkitse, onko tuote ostettu, esim. Hk lihapyörykät. 
Itse valmistettu; mikä jauheliha; sika-nauta, nauta 17%, 

hirvenjauheliha. 
Onko ruoka valmistettu uunissa tai paistamalla. 

Merkitse myös käytetty rasva ja neste, esim. 
jauhelihakastike: rasvaton maito + Oivariini 60%. 

 

LAATIKKORUUAT JA KIUSAUKSET 
 

Merkitse, onko tuote ostettu, esim. Saarioisten 
maksalaatikko, Atrian peruna-lihalaatikko 

Pirkka kinkkukiusaus. 
 

Mikäli ruoka on itse valmistettu, merkitse käytetyn 
nesteen ja rasvan laatu. 

Esim. kasvirasvasekoite (RuokaCreme), Valion kevyt ja 
paksu 4 %, Valio rasvaton maito. 

Onko reseptissä käytetty juustoraastetta; mitä 
juustoraastetta. 

KASTIKKEET 
 

Nestesuurus = jauhot sekoitetaan nesteeseen. 
Ilmoita käytetyn nesteen laatu; lihaliemi, Flora ruoka. 

 

Rasvasuurus = rasva-jauhoseokseen lisätään neste. 
Ilmoita käytetyn rasvan ja nesteenlaatu; rypsiöljy, voi, 

kevytkerma, Smetana, kuohukerma. 

 

SALAATINKASTIKKEET 
 

Ostettu; esim. Saarioisten öljykastike, Pirkka 
valkosipulikastike. 

Itse valmistettu öljykastike; mitä kasviöljyä käytetty. 
Maitopohjainen salaatinkastike; kermaviili, jogurtti. 

JÄLKIRUUAT 
 

Rahkajälkiruoka; mitä maitoa tai kermaa käytetty. 
Vanukkaat, marjakeitot ; fruktoosi, sokeri. 

 

 


