
Terveelliset 
välipalat

Terveellisen välipalan syöminen on hyvä tapa säilyttää tasainen 
ateriarytmi ja välttää suurempia nälän tuntemuksia, jotka  
johtavat usein impulsiiviseen ja epäterveelliseen syömiseen. 

Muista kuitenkin, että välipala ei ole pakollinen 
osa päivittäistä ravinnonsaantia, ja jatkuvaa 
välipalojen syöntiä on vältettävä. Jatkuva  
välipalojen syönti on epäterveellistä, lihottavaa, 
haitaksi hampaille ja estää aineenvaihdunnan 
anabolista tilaa. Tavoitteena on pitää 3–4  
tunnin tauko aterioiden ja välipalojen välissä.

Terveelliset välipalat 
ovat hyviä, mutta  
vältä jatkuvaa  
välipalojen syömistä



Mikä on terveellinen välipala?
Paras välipala on aina kunnon ruokaa, ja sen 
pitäisi sisältää jotakin tuoretta, kuten hedel
miä, vihanneksia tai marjoja, sekä hyvä laa
tuisen proteiinin ja/tai rasvan lähteitä. Vältä 
pelkän hiilihydraatin (leivän, croissantin, riisin, 
jne.) syömistä ja minimoi makeat välipalat 
(suklaapatukat, makeiset, kakut, jne.). 

Proteiini on erityisen tärkeää kylläisyyden 
kannalta – kun tunnet olosi pidempään 
täydeksi, myös verensokerisi tasapainottami
nen helpottuu. Matkoilla et voi välttämättä 
kuljettaa mukanasi tuoretta purtavaa, mutta 
lentokentiltä löytyy usein hyviä vaihtoehtoja. 

Esimerkkejä hyvistä vaihtoehdoista:

 ✓ Tuoreet hedelmät ja suolaamattomat  
pähkinät

 ✓ Makeuttamaton luonnonjogurtti marjojen, 
hedelmien tai pähkinöiden kera

 ✓ Pieni salaatti, joka sisältää proteiinia  
(esim. lihaa tai kananmunia)

 ✓ Munakas, tai munat ja vihannekset jossain 
muussa muodossa

 ✓ Muutama pala tummaa suklaata (> 75 %)  
ja suolaamattomat pähkinät

 ✓ Hummus ja kasvistikut

 ✓ Keitto, joka sisältää proteiinia  
(kananmunia tai lihaa)

 ✓ Tuoremehu vihannesten, hedelmien ja 
chiasiementen tai proteiinijauheen kera

 ✓ Tuorepuuro chiasiementen ja marjojen 
kera

Entäpä valmispakatut välipalat?
Laadukkaiden, valmiiksi pakattujen välipalojen 
löytäminen mukaan matkalle voi olla haas
tavaa. Monet vaihtoehdot sisältävät paljon 
sokeria, vaikka se voikin olla luontaista tai vaik
ka tuote ei sisältäisi lisättyä sokeria. 

Suolaamattomat ja makeuttamattomat 
pähkinät ovat hyvä vaihtoehto, jonka voi 
esimerkiksi yhdistää tuoreisiin hedelmiin 
lentokentällä tai lentokoneessa. Monenlaisia 
välipalapatukoita on tarjolla, mutta hyvien 
löytäminen ei ole helppoa. 

Muutamia vinkkejä hyviin valintoihin: 

 ✓ Välipalan kokonaiskaloripitoisuus saisi olla 
enintään 150–250 kcal.

 ✓ Sokeripitoisuuden pitäisi olla mahdollisim
man alhainen, tavoitteena alle 10 g / 100 g.

 ✓ Hiilihydraattien ja proteiinien suhteen tulisi 
olla enintään 4:1, mutta mieluiten 2:1 tai 
yhtä suuri.

 ✓ Varmista, että välipalassa on vähintään  
5–10 grammaa proteiinia.

 ✓ Etsi kuitua sisältäviä tuotteita.

 ✓ Valitse tuotteita, joissa on mahdollisimman 
vähän lisäaineita ja vähän suolaa; vältä 
keinotekoisia makeutusaineita.
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