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Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää reseptiikkaa ja ruokalistaohje modifioidun At-
kinsin dieetin ruokavalio-ohjauksen ja ruokapalveluiden toteuttamisen tueksi Seinä-
joen keskussairaalan ravitsemusterapiayksikölle. Kehitettyä reseptiikkaa ja ruoka-
listaohjetta voidaan hyödyntää lasten epilepsian ruokavaliohoidossa. 

Opinnäytetyössä kuvataan, millainen sairaus epilepsia on ja milloin lasten epilep-
siaa voidaan hoitaa ruokavaliohoidolla. Ruokavaliohoidossa lapsi noudattaa modifi-
oitua tai klassista Atkinsin dieettiä. Näitä ruokavalioita noudattaessa hiilihydraattien 
määrää rajoitetaan ja rasvan määrää lisätään ruokavaliossa. Ruokavaliota noudat-
tamalla keho pyritään saamaan ketoosiin, jonka on havaittu vähentävän lapsen epi-
lepsian kohtaustaajuutta. 

Reseptiikkan kehittämistä pohjustettiin asiantuntijahaastattelun, kyselytutkimuksen 
ja tiedonhankinnan avulla. Asiantuntijahaastattelun avulla saatiin paljon toimivaa re-
septiikkaa ja tietoa modifioidusta Atkinsin dieetistä. Kyselytutkimuksessa selvitettiin 
EPSHP:n ruokapalveluiden henkilökunnalta ja epilepsiaa sairastavien lasten per-
heiltä, millainen reseptiikka on toiminut ja millaista reseptiikkaa he toivoisivat. Tietoa 
haettiin myös kirjallisuudesta, kuten erilaisista reseptikirjoista ja myös erilaisista 
verkkolähteistä. Tavoitteena oli etsiä sekä lasten makuun että modifioituun Atkinsin 
dieettiin sopivia ruokia ja reseptiikkaa. Näitä oli erittäin haastava löytää. 

Ruokavaliossa oli hiilihydraatteja 8–10 g/päivä, rasvaa 200 g/päivä, proteiinia 60–
64 g/päivä ja energiamäärä 2100 kcal/päivä. Laaditussa ruokavaliossa ketogeeni-

suussuhde oli 2,77–3. Hiilihydraattien määrä oli rajoitettu myös aterioittain 2–2,5 

g/ateria. Kaikkien reseptien ravintosisällöt laskettiin Fineli- tietopankin ja ruokaverk-
kopalvelu Foodiesta löytyvien tuotekohtaisten ravintosisältöjen avulla. Reseptejä 
testatessa havaittiin, että etenkin ruoan maun ja rakenteen näkökulmasta sopivien 
reseptien kehittäminen oli haastavaa. Lopputuloksena saatiin koostettua kahden vii-
kon kiertävä ruokalista sekä lisäksi toimivia reseptejä erilaisiin leivonnaisiin ja herk-
kuihin. 
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The goal of the thesis was to develop recipes and menu instructions to support the 
diet control of the modified Atkins diet and the implementation of food services in 
the nutrition unit of Seinäjoki Central Hospital. The developed recipes and menu 
instructions can be exploited in the dietary treatment of children with epilepsy. 

The thesis described what kind of disease epilepsy is and whether the children’s 
epilepsy can be treated with dietary treatment. In dietary treatment the child follows 
the modified or classic Atkins diet. In these diets the amount of carbohydrates is 
limited and the amount of fat is increased. By following the diet the body is aimed to 
reach nutritional ketosis, which has been found to reduce the seizure frequency of 
epilepsy in children. 

The groundwork for the development of the recipes was laid by performing an expert 
interview, a survey and through information acquisition. With the help of the expert 
interview a lot of functional recipes and information on the modified Atkins diet were 
obtained. The survey covered The Hospital district of South Ostrobothnia food ser-
vice staff and the families of the children with epilepsy. They were enquired about 
the recipes that had functioned well earlier and about the recipes they would like to 
get. Information was also searched in literature by using various recipe books and 
network sources. The goal was to find suitable recipes for both the children’s taste 
and for the modified Atkins diet. These were very challenging to find.  

In the diet carbohydrates limit was 8–10 g/day, fat 200 g/day, protein 60–64 g/day 

and the amount of energy was set to 2100 kcal/day. In the prepared diet the keto-

genicity ratio was 2,77 to 3. The amount of carbohydrates was limited to 2–2,5 g/ 

meal. The nutritional content of all recipes was calculated with the help of Fineli 
databank and with the product specific nutritional content which can be found in the 
food web service Foodie. When testing the recipes it was found that, especially re-
garding the taste and texture of the food, developing suitable recipes was challeng-
ing. As a result, a two week-rotating menu was obtained with functional recipes for 
various pastries and delicacies. 

 Keywords: epilepsy, dietary treatment, modified Atkins diet, ketogenic diet 
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1 JOHDANTO 

Noin neljä lasta tuhannesta sairastaa epilepsiaa Suomessa. Epilepsiassa esiintyy 

aivoperäisiä kohtauksia, jotka ovat toistuvia eikä niille ole mitään erityistä altistavaa 

tekijää. Epilepsia on pitkäaikaissairaus ja epileptiset kohtaukset johtuvat ohimene-

vistä aivosähkötoiminnan häiriöstä. (Åberg 2017.) Vaikeasta epilepsiasta puhutaan 

silloin, kun lapsi saa kohtauksia lääkkeistä huolimatta. Noin 30 prosentilla epilepsiaa 

sairastavista lapsista epilepsia on vaikea. (Terveyskylä.fi 2018b.) Lapsuusiässä 

esiintyvässä vaikeahoitoisessa epilepsiassa tulee arvioida dieettihoidon mahdolli-

suus (Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020). 

Ensisijaisesti epilepsiaa pyritään hoitamaan lääkkeillä. Jos kuitenkin on kokeiltu vä-

hintään kahta eri epilepsialääkettä ilman vastetta ja on myös todettu, ettei leikkaus 

ole mahdollinen, voidaan kokeilla ruokavaliohoitoa. (Marttila 2011.) Lasten epilep-

siaa voidaan hoitaa ketogeenisellä ruokavaliolla (Nutricia, [viitattu 30.3.2020]). Ke-

togeenisessä ruokavaliossa elimistö käyttää energiakseen ravinnon rasvoja glukoo-

sin sijaan. Ketoosin epäillään saavan aikaan monimutkaisen sähkökemiallisen muu-

toksen aivojen metaboliassa, mikä estäisi kohtauksia. Varsinainen vaikutusmeka-

nismi ruokavaliohoidossa on kuitenkin toistaiseksi vielä tuntematon. (Marttila 2011.) 

Ketogeenistä ruokavaliota on viime aikoina käytetty enenevissä määrin erityisesti 

lasten lääkehoitoon huonosti reagoivan epilepsian hoidossa. Seinäjoen keskussai-

raalalla, joka on tämän työn toimeksiantaja, ei tällä hetkellä ole koottua ruokalista-

ohjetta modifioidun Atkinsin dieetin ruokavalio-ohjaukseen ja ruokapalveluiden to-

teuttamisen tueksi. Seinäjoen keskussairaalan ravitsemusterapiayksikkö toivoo 

koottua ruokalistaohjetta, jota voisivat käyttää sekä ravitsemusterapeutit, keskus-

sairaalan ruokapalvelut, että lasten perheet kotona. Ruokavaliota hoitomuotona on 

alettu käyttää enenevässä määrin lasten epilepsian hoidossa Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirissä (EPSHP). Ruokavaliohoidolla pyritään parantamaan lasten elä-

mänlaatua ja lisäämään turvallisuutta. 

Seinäjoen keskussairaalan ravitsemusterapiayksikössä ravitsemushoidolla ehkäis-

tään potilaiden virheravitsemusta ja sairauksien vaaraa sekä hoidetaan sairauksia. 
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Ravitsemusterapeutit arvioivat potilaiden ravinnonsaannin riittävyyttä sekä neuvo-

vat syömiseen liittyvissä asioissa ja sairauksien vaatimissa ravitsemushoidoissa.  

(Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, [viitattu 9.11.2020].) 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ketogeenisen ruokavalion periaatteet erityi-

sesti lasten epilepsian hoidon näkökulmasta. Opinnäytetyöhön saatiin haastattelun 

ja tiedonhankinnan avulla myös jo olemassa olevaa ketogeenisen ruokavalion re-

septiikkaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa, millainen ketogeeninen re-

septiikka on toiminut tähän mennessä ja millainen reseptiikka on ollut hankalasti 

toteutettavissa ruokavaliota noudattavien lasten perheissä ja EPSHP:n ruokapalve-

luissa. Selvitettiin myös, millaisia haasteita mahdollisesti ketogeenisen ruokavalion 

noudattaminen on aiheuttanut.  Opinnäytetyössä kehitettiin reseptiikkaa ketogeeni-

seen ruokavalioon ja koottiin ruokalistaohje lasten epilepsian ravitsemushoidon tu-

eksi. Kehitetyt reseptit eivät ole julkisia, mutta niitä voi tarvittaessa tiedustella opin-

näytetyön tekijöiltä tai työn toimeksiantajalta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

Ravitsemusterapiayksiköstä.  
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2 EPILEPSIA JA SEN HOITO 

Epilepsiassa esiintyy toistuvia aivoperäisiä kohtauksia, joille ei ole mitään erityisiä 

kohtauksille altistavia tekijöitä. Epilepsia on pitkäaikaissairaus ja epileptiset koh-

taukset johtuvat aivosähkötoiminnan ohimenevistä häiriöistä. (Åberg 2017.) Epilep-

tinen kohtaus kestää yleensä muutaman sekunnin tai minuutin, mutta pitkittyneissä 

kohtauksissa voi mennä tunteja tai jopa vuorokausia (Epilepsiat ja kuumekouristuk-

set (lapset ja nuoret) 2020).  

Lapsuusiässä alkavat epilepsiat ovat oireiltaan, etiologialtaan ja ennusteeltaan mo-

nimuotoinen neurologinen sairausryhmä. Kyseessä ei ole siis pelkkä sairaus, vaan 

joukko erilaisia sairauksia. Lapsista noin 20 % sairastaa vaikeaa epilepsiaa. Vaike-

asta epilepsiasta puhutaan silloin, kun lapsi saa kohtauksia lääkehoidosta huoli-

matta. (Gaily & Eriksson 2018.) Vaikeahoitoisissa epilepsioissa tulee arvioida epi-

lepsiakirurgian ja dieettihoidon mahdollisuudet (Epilepsiat ja kuumekouristukset 

(lapset ja nuoret) 2020). 

Epilepsiat luokitellaan paikallisalkuisiin ja yleistyneisiin epilepsioihin tai epilepsioi-

hin, joiden tyyppiä ei pystytä määrittämään, ja epilepsioihin, joissa on sekä paikal-

lisalkuisia että yleistyneitä piirteitä. Paikallisalkuiset kohtaukset alkavat paikallisesti 

vain yhteen aivopuoliskoon rajoittuvassa hermoverkostossa. Purkaus kuitenkin 

saattaa levitä molempiin aivopuoliskoihin ja kohtauksesta voi seurata tajuttomuus- 

kouristuskohtauksia. Yleistyneissä kohtauksissa purkaukset alkavat ja leviävät heti 

molempiin aivopuoliskoihin. EEG-löydös ja kliiniset piirteet ilmentävät molempien 

aivopuoliskojen tai niiden osien yhtäaikaista aktivoitumista heti kohtauksen alusta 

alkaen.  Jos kohtauksista ei ole tarpeeksi tietoa niiden luokittelemiseksi paikallisal-

kuiseksi tai yleistyneeksi epilepsiaksi, kohtauksia pidetään tuntemattomina. (Epilep-

siat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020.) Paikallisalkuisten ja yleistyneiden 

epilepsiakohtausten taustalla on yleensä erilaisia syitä ja epilepsialääkkeet tehoavat 

erityisesti jompaankumpaan kohtaustyyppiin (Terveyskylä.fi 2018c).  
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 Epilepsian oireet ja diagnoosin toteaminen 

Lasten epilepsian tavallisimpia oireita ovat tajunnan osittainen tai täydellinen hä-

märtyminen. Lapsi käyttäytyy sekavasti eikä ole normaalilla tavalla kontaktissa. Oi-

reina voi olla myös tahdosta riippumattomia motorisia oireita, kuten jäykistelyä, kou-

ristelua ja rytmistä nykimistä. Aistiharhoja, tilanteeseen liittymättömiä tunnetiloja ja 

nieleskelyä voidaan myös todeta kohtausten yhteydessä. (Åberg 2017.) Alle kou-

luikäisellä lapsella ensimmäinen havaittu oire voi olla myös puheen taantuminen tai 

kehityksen hidastuminen (Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020). 

Kohtausoireet ilmenevät lapsilla eri tavoin. Joillakin lapsilla kohtaukset ilmenevät 

tajunnan hämärtymisenä, kun taas toisilla voi ilmetä tajuttomuuskouristuskohtauksia 

tai yksittäisen raajan jäykistämistä.  Samalla lapsella voi olla useampiakin erilaisia 

oireita.  Epilepsiaan voi liittyä myös liitännäisongelmia, kuten liikuntaongelmia ja op-

pimisvaikeuksia. (Terveyskylä.fi 2018b.) 

Lapsi, jolla epäillään olevan epilepsia, tulee lähettää erikoissairaanhoitoon päivys-

tys- tai kiireellisenä potilaana (Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 

2020). Epilepsiadiagnoosi perustuu anamneesiin, joten on erityisen tärkeää saada 

omaisilta yksityiskohtainen kuvaus kohtausoireista, oireiden ilmaantumisjärjestyk-

sestä sekä lapsen toimintakyvystä kohtauksessa ja kohtauksen jälkeen (Gaily & 

Eriksson 2018). Vanhempien ottama video on usein todella arvokas kohtausten 

luonnetta selvittäessä. Kaikilta lapsilta, joilla epäillään olevan epilepsia, otetaan ai-

vosähkökäyrä (EEG) sekä useimmiten myös aivojen magneettikuvaus (MRI) ja ve-

rikokeita. Aivosähkökäyrä-tutkimus kestää yli tunnin ja on täysin vaaraton. Aivosäh-

kökäyrällä tutkitaan aivojen toimintaa. Kohtauksen luonteen selvittäminen voi olla 

joskus haastavaa, jolloin lapselle tehdään pidempi EEG-tutkimus, johon on yhdis-

tetty videointi. Videoinnin avulla pystytään paremmin tarkastelemaan aivojen toimin-

taa. (Terveyskylä.fi 2018d.) 

Magneettikuvauksesta saadaan tarkka kuva aivojen rakenteista. Menetelmä perus-

tuu kehossa olevien vetyatomien reagointiin laitteen magneettikentässä. Magneet-

tikuvauslaitteessa on kuvaustunneli ja magneettikuvaus kestää noin 15–45 minuut-

tia. EEG JA MRI voivat olla normaalit, vaikka lapsella olisikin epilepsia. Voi olla myös 
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niin, että poikkeavat löydökset MRI:ssä tai EEG:ssä eivät tarkoita epilepsiaa.  Jos-

kus voidaan ottaa myös laboratoriokokeita epilepsian taustasyyn selvittämiseksi. 

(Terveyskylä.fi 2018d.) 

 Epilepsian hoito 

Edellytyksenä hyvälle hoidolle on saada mahdollisimman tarkka diagnoosi. Hoi-

dossa tulee huomioida kohtausten lisäksi myös muut lapsen kehitykseen, kasvuun 

ja toimintakykyyn vaikuttavat seikat. Hoidon tavoitteet ovat kohtauksettomuus, mah-

dollisimman hyvä elämänlaatu ja epilepsian aiheuttamien kognitiivisten ongelmien 

estäminen ilman suuria haittavaikutuksia. (Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset 

ja nuoret) 2020.) 

Epilepsian harmillinen piirre on kohtausten ennalta-arvaamattomuus. Yleensä koh-

taukset ilmaantuvat täysin yllättäen. Kohtauksia voi kuitenkin vähän osata enna-

koida, sillä joillakin lapsilla kohtaukset esiintyvät tiettyyn vuorokaudenaikaan ja joil-

lakin voi olla tunnistettavissa kohtauksille altistavia tekijöitä. Kohtausten ilmeenty-

mistä ei voi estää mitenkään, mutta omalla toiminnalla voi vaikuttaa kohtaustasa-

painoon. Riittävä uni on tärkeää, sillä väsymys herkistää epilepsiakotauksille. Myös 

säännöllinen lääkkeenotto on tärkeää, sillä näin lääkitys pystyy tasapainossa ja koh-

tauksien syntymistä voidaan minimoida. Joillakin lapsilla kohtauksia altistavia teki-

jöitä voi olla esimerkiksi vilkkuvalot. Kohtauksille altistavia tekijöitä on hyvä vältellä. 

(Terveyskylä.fi 2018a.) 

2.2.1 Lääkehoito 

Yleisin epilepsian hoitomuodoista on lääkehoito. Yleensä epilepsian lääkehoito aloi-

tetaan toisen kohtauksen jälkeen. Lääkehoidon valinta riippuu epilepsiatyypistä 

sekä lääkkeen haittavaikutusprofiilista. Annos lasketaan potilaan painon mukaan, 

kuitenkaan aikuisille suositeltua aloitusannosta ei saa ylittää. (Epilepsiat ja kuume-

kouristukset (lapset ja nuoret) 2020.) Tavoite on yhdellä lääkkeellä toteutettava 

hoito, mutta kaikissa tapauksissa se ei aina onnistu kuten vaikeahoitoisissa epilep-

sioissa. Lapsen tulee ottaa lääke aina säännöllisesti, yleensä aamuin illoin, mutta 
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pienet vaihtelut eivät kuitenkaan haittaa. Lääke aloitetaan sekä myös lopetetaan 

yleensä hitaasti, useiden kuukausien aikana. (Terveyskylä.fi 2018a.) Lääkehoidon 

aloittamisesta on aina tärkeä keskustella potilaan ja hänen huoltajansa kanssa (Epi-

lepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020). 

Ennen lääkehoidon aloittamista, kaikilta määritetään perusverenkuvat ja ALAT- ent-

syymipitoisuus. Potilailta, jotka aloittavat okskarbatsepiinin, määritetään myös see-

rumin natriumpitoisuus. 4–6 viikkoa hoidon aloituksen jälkeen, on suositeltava ottaa 

seurantaverinäytteet. Lääkepitoisuuksia voidaan muuttaa, mikäli lääkitys ei tehoa, 

tai epäillään lääkeaineiden yhteisvaikutuksia tai potilaan hoitomyöntyvyyttä. Lääke-

hoidossa on tärkeää arvioida lapsen kehitystä ja kasvua sekä kliinisiä oireita. Lää-

kehoitoa jatketaan yleensä niin kauan, että potilas on ollut vähintään 2 vuotta koh-

taukseton. Joillakin kumminkin kohtaukset voivat uusiutua, jolloin hoitoa voidaan 

jatkaa pitkäaikaisesti. (Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020.) 

Epilepsialääkkeillä on sivuvaikutuksia. Sivuvaikutukset ovat kaikilla yksilöllisiä ja jo-

kaisella lääkkeellä on omat haittavaikutukset. Lääkkeen aiheuttamat haittavaikutuk-

set pyritään aina minimoimaan ja tarvittaessa lääke vaihdetaan toiseen. Epilep-

sialääkkeiden sivuvaikutuksia ovat ruokahalun muutokset, huimaus, väsymys ja ta-

sapainovaikeudet.  Lääkehoidon alussa sivuoireet ovat hyvinkin tavallisia ja yleensä 

helpottuvat muutaman viikon kuluttua. Monet epilepsia lääkkeet vaikuttavat D-vita-

miinin aineenvaihduntaan ja voivat näin ollen aiheuttaa osteoporoosiriskin. Onkin 

siis erityisen tärkeä huolehtia lapsen riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista. 

(Terveyskylä.fi 2018a.) 

Vagushermostimulaattoria voidaan käyttää lääkehoidon ohella vaikean epilepsian 

hoidossa. Sitä harkitaan erityisesti silloin, kun epilepsian leikkaushoito ei ole mah-

dollinen tai jos epilepsia jatkuu vaikeahoitoisena vielä leikkaushoidon jälkeenkin. 

Vagushermostimulaattorin toiminta perustuu sähköön. Vagushermostimulaattori on 

jaksottaista sähkövirtaa tuottava laite, joka koostuu rintakehän yläosaan ihon tai 

ison rintalihaksen alle leikkauksessa asennettavasta tahdistimesta sekä silikoni-

päällysteisestä ihon alle asetettavasta kaapelista. Kaapeli on yhteydessä vasem-

paan vagushermoon johdoilla, joissa elektronit sijaitsevat. Laitteen antamaa sähkö-

virtaa voidaan säädellä kämmentietokoneella ja ihon päältä erillisellä anturilla.  Sti-
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mulaattorin käytöstä voi seurata haittavaikutuksia, kuten äänen käheytymistä ja ys-

känärsytystä, mutta haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Vagusher-

mostimulaattorihoidolla ei tavoitella kohtauksettomuutta, vaan tavoitteena on koh-

tausten merkittävä vähentäminen tai niiden lieventäminen. (Ansakorpi ym. 2016.)    

 

2.2.2 Kirurginen hoito 

Kirurginen hoito on myös yksi epilepsian hoitomuodoista. Kirurgista hoitomuotoa 

käytetään silloin, jos epilepsia on osoittautunut vaikeaksi. Leikkaushoito on lääke-

hoitoa tehokkaampi kohtauksettomuuden saavuttamisessa. Leikkaushoidon avulla 

voidaan vähentää epilepsian aiheuttamia käytöshäiriötä lapsilla sekä estää epilep-

sian aiheuttamaa kognitiivista heikentymistä. Kirurgisen hoidon mahdollisuudet tulisi 

selvittää kehitystasosta riippumatta epilepsian ollessa vaikea. (Epilepsiat ja kuume-

kouristukset (lapset ja nuoret) 2020.) 

Ennen leikkaushoitoa arvioidaan leikkauksesta saatava hyöty sekä mahdolliset leik-

kaukseen liittyvät riskit. Selvitetään myös, voidaanko kohtauksia aiheuttava alue 

määrittää tarkasti, voidaanko se poistaa kokonaan haittoja aiheuttamatta ja kuinka 

lähellä sijaitsevat puhekeskus, näköaivokuori ja liikeaivokuori. Näiden selvittämi-

seen käytetään erilaisia tutkimuksia, jotka jokaisen potilaan kohdalla määritellään 

erikseen. (Epilepsiakirurgia, [viitattu 15.4.2020].) 

Leikkauksessa pyritään poistamaan koko aivoalue, joka aiheuttaa kohtauksia. Alue 

voi vaihdella pienestä aivolohkon osasta jopa koko toiseen aivopuoliskoon. Leik-

kaushoidon tavoitteena ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole kohtauksettomuus. 

Monipesäkkäisessä epilepsiassa leikkaushoidon tavoitteena voi olla yhdestä pesäk-

käästä lähtevien kohtausten saaminen hallintaan, eli pyritään vähentämään koh-

tausten määrää. (Ansakorpi ym. 2016.)   

Ohimolohkoepilepsian leikkaushoito. Ohimolohkoepilepsian leikkaushoito lapsuus-

iässä saattaa lopettaa kohtaukset jopa 2/3:lla epilepsiaa sairastavista potilaista (Epi-

lepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020). Leikkauksessa poistetaan ohi-
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molohkon kärki ja vaurioituneet sisäosat. Ennen leikkausta tulee selvittää, onko vau-

rioita vain toisessa ohimolohkossa, ja toimiiko jäljelle jäävä ohimolohko riittävän hy-

vin. (Epilepsiakirurgia, [viitattu 15.4.2020].) 

Ohimolohkon ulkopuolisen epilepsian leikkaushoito. Lapsilla suurin osa epilep-

sialeikkauksista tehdään ohimolohkon ulkopuolisille alueille, eli puhutaan ohimoloh-

kon ulkopuolisen epilepsian leikkaushoidosta. Leikkaukset voivat vaihdella rajoittu-

neen rakenteellisen muutoksen poistosta laajoihin useiden lohkojen alueelle ulottu-

viin leikkauksiin. (Ansakorpi ym. 2016.) Leikkaus voi lopettaa kohtaukset lapsuus-

iässä yli puolella potilaista (Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020). 

 

Aivopuoliskon poisto. Aivopuoliskon poistoa tai hermoyhteyksien katkaisuleik-

kausta harkitaan tapauksissa, jossa potilaalla on useita aivolohkoja käsittävä tois-

puolinen epilepsiaa aiheuttava alue ja toispuolihalvaus jo ennen leikkausta (Epi-

lepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret) 2020). Aivopuoliskon poistoleikkaus 

tehdään katkaisemalla kaikki sairaan aivopuoliskon hermoyhteydet muualle aivos-

toon ja kohde-elimiin. Leikkauksen jälkeen eristetty aivopuolisko ei enää aiheuta 

kohtauksia, eikä myöskään pääse levittämään terveelle puolelle epileptisiä sähkö-

purkauksia. (Ansakorpi ym. 2016.) 

 

Aivokurkiaisen halkaisuleikkaus. Aivokurkiaisen halkaisuleikkausta voidaan harkita 

silloin, kun epilepsiapesäkkeeseen tähtäävä leikkaushoito ei ole mahdollinen. Ai-

vokurkiaisen halkaisuleikkauksen tavoitteena on kohtausten nopean yleistymisen 

estäminen ja kohtauksiin liittyvien vammojen ehkäiseminen. Yleensä kaksi kol-

masosaa aivokurkiaisesta kattava leikkaus on riittävä, mutta joskus voidaan edetä 

aivokurkiaisen täydelliseen halkaisuun. (Ansakorpi ym. 2016.)   
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3 LASTEN EPILEPSIA JA SEN RUOKAVALIOHOITO 

Ensisijaisesti epilepsiaa pyritään hoitamaan lääkkeillä. Jos kuitenkin on kokeiltu vä-

hintään kahta eri epilepsialääkettä ilman vastetta ja on myös todettu, ettei leikkaus 

ole mahdollinen, voidaan kokeilla ruokavaliohoitoa. (Marttila 2011.)  Ruokavaliohoi-

tona toimii ketogeeninen ruokavalio. Epilepsian hoidossa voidaan käyttää joko klas-

sista ketogeenistä ruokavaliota tai modifioitua Atkinsin dieettiä. Näissä ruokavali-

oissa on erilainen ketogeenisuussuhde. Ketogeenisuussuhteella tarkoitetaan ravin-

nosta saatavan rasvan määrän suhdetta proteiineihin ja hiilihydraatteihin. (Ansa-

korpi ym. 2016.) 

Epilepsian hoitomuotona ruokavalio on Suomessa suhteellisen huonosti tunnettu ja 

myöskin vähän käytetty (Marttila 2011). Ketogeenistä ruokavaliota on alettu jossain 

määrin käyttämään vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa jo 1921-luvulla. Ruokavalio 

on kuitenkin muuttunut ajan kuluessa. (Czuczwar ym. 2019.) Ruokavaliohoidon tut-

kiminen on lisääntynyt valtavasti 1990-luvulta asti. Nykyään sitä käytetään yhtenä 

epilepsian hoitomuotona ympäri maailmaa. Suomessa ruokavaliohoito keskittyy epi-

lepsiaa sairastavien lapsien hoitoon eri erikoissairaanhoidon yksiköissä. (Marttila 

2011.) Ruokavalio toteutetaan aina yhteistyössä epilepsiaan perehtyneen lääkärin 

ja ravitsemusterapeutin kanssa (Ketogeenisen ruokavalion toteutus lapsen epilep-

sian hoidossa 2020). 

 Ruokavaliohoidon soveltuvuus 

Ruokavaliohoidolla pystytään parantamaan vaikeahoitoisesta epilepsiasta kärsivän 

henkilön elämänlaatua vähentämällä kohtausten taajuutta merkittävästi. Tästä 

syystä ruokavaliohoidon käytön on havaittu lisääntyneen viime aikoina. (Czuczwar 

ym. 2019.) Ruokavaliohoidolla parhaat hoitotulokset on saatu nimenomaan lasten 

epilepsioissa. Myös aikuisilla on havaittu modifioidun ketogeenisen ruokavalion po-

sitiivisia vaikutuksia epilepsian hoitoon. Vauvoille ja pääasiassa gastrostooman 

kautta ravinnon saaville ketogeeninen ruokavaliohoito voidaan tarvittaessa aloittaa 

erityisellä nestemäisellä ravintovalmisteella. (Ansakorpi ym. 2016.) 
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Joissakin harvinaisissa epilepsiaa aiheuttavissa sairauksissa ruokavaliohoidon on 

todettu olevan ainoa tehokas hoitomuoto. Tällainen sairaus on esimerkiksi GLUT1-

puutosoireyhtymä, jossa geenivirhe aiheuttaa aivoihin glukoosia kuljettavan proteii-

nin toimintahäiriön. (Ansakorpi ym. 2016.) Muita dieettihoidon indikaatioita, eli syitä 

miksi dieettihoitoa käytetään, ovat vaikea epilepsia, Doosen epilepsia, tuberoosi-

skleroosi, gastrostomapotilaat sekä superrefraktaarinen status epilepticus (Keto-

geenisen ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020). Erityisen hyviä tu-

loksia ruokavaliohoidolla on saatu myös joissakin harvinaisissa epilepsiaoireyhty-

missä, muun muassa Dravet’n oireyhtymässä ja myokloonisastaattisessa epilepsi-

assa (Ansakorpi ym. 2016).  

Helpointa ruokavaliohoito on toteuttaa silloin, kun lapsen ravinnon saanti on vielä 

aikuisen varassa. Eli silloin kun lapsi on vielä pieni tai ei vielä liiku omatoimisesti. 

Haasteellisinta on toteuttaa ruokavaliohoitoa leikki-ikäisellä liikkuvalla lapsella. Heti 

kun lapsi alkaa ymmärtää ruokavaliohoidon tarkoituksen, sitä on myös helpompi to-

teuttaa. Ruokavaliohoitoa mietittäessä on oleellista, että perhe on motivoitunut ja 

sitoutunut noudattamaan ruokavaliota vähintään muutaman kuukauden ajan. Tässä 

ajassa selviää, tehoaako valittu ruokavalio. Tämä edellyttää myös hoitavalta taholta 

riittävää opastusta ja ohjausta lapsen perheelle. (Ansakorpi ym. 2016.) 

Ruokavaliohoidon aloittamisen esteitä voivat olla lapsen huono ravitsemustila, 

niukka juominen ja alipainoisuus. Jos lapsen ravinto on ennemmin ollut hyvin hiili-

hydraattipitoista tai jos lapsi on valikoiva ruokien suhteen, saattavat myös nämä 

hankaloittaa ruokavalion noudattamista. Joissakin harvinaisissa aineenvaihdunnal-

lisissa sairauksissa ruokavaliohoidosta on haittaa. Myös, jos suvussa esiintyy taipu-

musta korkeisiin veren rasva-arvoihin, on syytä välttää dieettiä. (Ansakorpi ym. 

2016.) 

 Ruokavaliohoidon toteuttaminen ja sen vaikutukset 

Tavalliseen ruokavalioon verrattuna ketogeenisessä ruokavaliossa hiilihydraattien 

määrää rajoitetaan rajusti ja samalla nostetaan rasvan määrää (Ansakorpi ym. 

2016). Kaikissa ketogeenisissä ruokavalioissa keho pyritään saamaan ketoosiin. 

Ketoosi on aineenvaihdunnallinen tila, jossa keho käyttää ensisijaisena energian 
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lähteenä ketoaineita, jotka muodostuvat rasvoista. Rasvat voivat olla peräisin ruo-

kavaliosta tai kehon omista rasvavarastoista. Eli ketoosissa keho ei käytä glukoosia 

energianlähteenä kuten yleensä. (Marttila 2011.) Kehon ketoosin astetta pystytään 

mittaamaan virtsasta tai sormenpääverinäytteestä (Ansakorpi ym. 2016). Jos poti-

laan ketoosi laskee liian alhaiseksi dieetin aikana, tulee tarkistaa hiilihydraattirajoi-

tus (max.10 g/päivä), tarkistetaan proteiinin määrä, lisätään rasvojen määrää ruo-

kavaliossa ja tarvittaessa lisätään MCT-öljyä. Jos ketoosi taas nousee liian korke-

aksi, voidaan hiilihydraattien määrää nostaa 15–20 grammaan/vrk. (Ketogeenisen 

ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) 

Ennen dieetin aloittamista tulee kartoittaa dieetin hyödyt ja haitat, ja tehdä diagnos-

tiset lisäselvittelyt hoitavan lääkärin kanssa (Ansakorpi ym. 2016). Ennen ruokava-

liohoidon aloittamista potilailta otetaan siis laboratoriokokeet ja yli 4-vuotiailta myös 

luustontiheysmittaus. Sairaanhoitaja ja ravitsemusterapeutti yhdessä selvittävät 

perheen kanssa lapsen tämänhetkiset ruokatottumukset ja ohjaavat dieetin toteut-

tamisessa. Samalla päivitetään myös lapsen kasvutiedot ja kasvukäyrä ajan tasalle. 

(Ketogeenisen ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) Ruokavalio-

hoitoa ei saa aloittaa ilman asianmukaista valvontaa ja ohjausta. Ravitsemustera-

peutilla on oleellinen osa ruokavaliohoidon aloittamisessa ja toteuttamisessa. Yhtä 

tärkeää on myös perheen ja lapsen sitoutuminen ruokavalion kokeiluun ja noudat-

tamiseen. (Ansakorpi ym. 2016.) On olennaista myös selvittää kaikki dieettihoidon 

toteuttamiseen osallistuvat tahot, kuten koulu, päiväkoti tai intervallihoitopaikka, ja 

antaa myös heille tarvittava ohjeistus ja informaatio ruokavaliohoidosta (Ketogeeni-

sen ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020). 

Varsinainen vaikutusmekanismi epilepsian hoidossa on toistaiseksi vielä tuntema-

ton. Ketoosin epäillään saavan aivojen metaboliassa aikaan sähkökemiallisen muu-

toksen, joka estäisi epileptiset kohtaukset. (Marttila 2011.) Joillakin potilailla voidaan 

saavuttaa hyvä kohtausvaste ilman ketoosia, mutta joillakin ketoosin aleneminen 

ilmenee heti kohtaustilanteen huononemisena. Tutkimusten mukaan ruokavaliohoi-

dot vähentävät jopa 30–40 % epileptisiä kohtauksia, riippumatta potilaiden iästä tai 

käytetystä dieettimuodosta. (Ansakorpi ym. 2016.)   

Yhdysvalloissa vuonna 2008 tehdyssä tutkimuksessa on tutkittu ketogeenisen ruo-

kavalion vaikutusta lääkeresistenssiin epilepsiaan. Tutkimuksessa oli mukana 145 
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lasta, joilla oli epilepsia, joka ei antanut vastetta kahteen kokeiltuun epilepsialääk-

keeseen. Lapset jaettiin kahteen eri ryhmään: toiset aloittivat ketogeenisen ruoka-

valion heti, ja toinen ryhmä aloitti vasta kolmen kuukauden päästä yhdessä kahden 

epilepsialääkkeen kanssa. Kolmen kuukauden päästä ryhmässä, joka oli aloittanut 

ketogeenisen ruokavalion heti, havaittiin kohtaustaajuuden vähentyneen 75 % ver-

rattuna toiseen ryhmään. Ketogeenistä ruokavaliota noudattaneen ryhmän lapsista 

38 %:lla oli kohtaukset vähentyneet 50 % ja 7 %:lla lapsista oli yli 90 % vähentymi-

nen kohtaustaajuudessa. Lähes 25 % lapsista kuitenkin koki sivuoireita ketogeeni-

sen ruokavalion aikana. Sivuoireina ilmoitettiin energian puute, oksentelu, nälkä, 

vatsakivut, ripuli ja makuongelmat. Yleisin sivuoire oli ummetus. (Chaffe ym. 2008.)  

Ruokavaliohoidon alkuvaiheessa saattaa esiintyä ohimenevää huonovointisuutta ja 

väsymystä. Pitkäaikaishaittavaikutuksista tavallisimpia ovat olleet veren rasva-arvo-

jen ja uraatin nousu sekä luuston haurastuminen. (Ansakorpi ym. 2016.) Muita hait-

tavaikutuksia voivat olla mm. ummetus, ripuli, oksentelu, kasvuhäiriöt sekä painon-

lasku tai lihominen. Ummetusta voidaan hoitaa makrogolilla tai sen yhdistelmäval-

misteilla. (Ketogeenisen ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) 

Kaikkia ketogeenisiä ruokavalioita noudattaessa tulee muistaa turvata myös lapsen 

riittävä kasvu ja kehittyminen. Eli energiaa tulisi saada ruoasta riittävästi kasvun tur-

vaamiseksi. Tämän vuoksi lapsen painoa, pituutta ja veriarvoja tulee seurata sään-

nöllisesti ketogeenisen ruokavalion aikana. Ruokavalio on vitamiinien ja hivenainei-

den puolesta yksipuolinen, jonka vuoksi ruokavalion aikana yleensä otetaankin 

käyttöön myös lisäravinnevalmisteita ja vitamiineja. (Marttila 2011.) Ruokavaliohoi-

don tehokkuutta arvioidaan 3 kuukauden jaksoissa. Jos ruokavaliohoito osoittautuu 

lapselle turvalliseksi ja hyödylliseksi, hoitoa voidaan jatkaa jopa vuosia. (Ketogeeni-

sen ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) 

Dieetin lopetus tapahtuu yleensä 3 kuukautta dieetin aloittamisen jälkeen, jollei ole 

havaittu sietämättömiä haittavaikutuksia ennen sitä. Yleensä 3 kuukauden jälkeen 

nähdään, onko dieetti tehonnut. Jos dieetti on tuottanut hyvän vasteen, se lopete-

taan hitaasti lisäämällä hiilihydraatteja 1–2 kuukauden ajan ruokavalioon, ja samalla 

toivotaan, että saatu vaste säilyy. Jos kuitenkin dieetti todetaan tehottomaksi tai il-

menee vaikeita sivuvaikutuksia, silloin hiilihydraatteja lisätään 5–10 g/päivä 1–2 päi-
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vän välein. Siihen saakka, kunnes ketoosi on < 0,3. Dieetin yhtäkkinen lopetus saat-

taa provosoida kohtauksia, jos ne oli dieetillä ensin saatu hallintaan. Dieettiä voi-

daan jatkaa jopa useampia vuosia niillä potilailla, joilla se on todettu tehokkaaksi 

hoitotavaksi. Kuitenkin usean vuoden dieettihoitoon saattaa liittyä myös haittoja, tä-

män vuoksi kahden vuoden dieettihoidon jälkeen tulee arvioida hoidon haittoja ja 

hyötyjä potilaalle. (Auvin ym. 2018.) 

 Klassinen ketogeeninen ruokavalio 

Klassinen ketogeeninen ruokavalio toimii perustana kaikille muille ketogeenisille 

ruokavalioille. Klassista ketogeenistä ruokavaliota on pidetty epilepsian yhtenä hoi-

tomuotona jo 100 vuoden ajan. Tässä ruokavaliossa suurin osa päivän energiatar-

peesta tulee rasvasta. Rasvan suhde tavallisimmin on joko 4:1 tai 3:1. Eli esimer-

kiksi 4:1 ruokavaliossa neljä osaa energiasta tulee rasvasta ja yksi osaa tulee hiili-

hydraateista ja proteiineista yhteensä. Klassinen ketogeeninen ruokavalio edustaa 

rasvapitoisinta ketogeenistä ruokavaliota. (Marttila 2011.)  Proteiinin tarve alle 1-

vuotiailla on noin 1,5 g/kg/vrk ja isommilla lapsilla noin 1 g/kg/vrk (Ketogeenisen 

ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020). 

Klassisessa ketogeenisessä ruokavaliossa energiaravintoaineiden osuudet jakau-

tuvat eri tavalla kuin suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisessa ruokavali-

ossa. Kuvioissa (kuvio 1 ja 2) näkyy miten eri tavalla energiaravintoaineet jakautu-

vat. Suurin eroavaisuus näkyy hiilihydraattien määrässä, ravitsemussuositusten 

mukaisessa ruokavaliossa hiilihydraattien osuus on 45–60 % ja ketogeenisessä 

ruokavaliossa niiden osuus on vain 5 %. Rasvan osuudessa löytyy myös iso eroa-

vaisuus. Ketogeenisessä ruokavaliossa rasvan osuus päivän energiansaannista on 

70 %, kun taas ravitsemussuositusten mukaisessa ruokavaliossa sen osuus on vain 

25–40 %. (Lyytikkä 2019.) 
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Kuvio 1  Energiaravintoaineiden osuudet suomalaiset ravitsemussuositukset, VRN 
(Lyytikkä 2019). 

 

 

Kuvio 2  Energiaravintoaineiden osuudet ketogeeninen ruokavalio (Lyytikkä 2019). 

 

Proteiinit 10-20 %

Rasvat 25-40 %

Hiilihydraatit 45-60 %

ENERGIARAVINTOAINEIDEN OSUUDET: 
SUOMALAISET RAVITSEMUSSUOSITUKSET, VRN

Proteiinit 20-25 %

Rasvat 70 %

Hiilihydraatit 5 %

ENERGIARAVINTOAINEIDEN OSUUDET: 
KETOGEENINEN RUOKAVALIO
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Ruokavalio koostuu pääasiassa runsaasta rasvasta, lihasta, kalasta, siipikarjasta, 

kananmunasta ja vihanneksista. Energia saadaan pääosin rasvoista. Niukasti syö-

dään kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Korkean hiilihydraattipitoisuuden vuoksi tässä 

ruokavaliossa kiellettyjä ovat viljatuotteet, sokeri, peruna ja maito. Tätä ruokavaliota 

noudattaessa on tärkeää, että kaikki raaka-aineet punnitaan gramman tarkkuudella. 

(Marttila 2011.) Klassisessa ketogeenisessä ruokavaliossa ei ole nesterajoitusta, 

eikä yleensä myöskään energiarajoitusta. Yleensä alussa syödään 4–5 ateriaa päi-

vässä. Tämä dieetti aloitetaan yleensä osastolla ja valitaan ruokavaliohoidoksi 

yleensä alle 2-vuotiaille, voidaan myös toteuttaa gastrostoomapotilailla. (Ketogee-

nisen ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) 

Ruokavaliohoidon aloitus. Klassinen ketogeeninen ruokavalio aloitetaan mielel-

lään vuodeosastolla alkuvaiheen mahdollisten ongelmien seuraamiseksi. Mahdolli-

sia ongelmia voivat olla mm. matala verensokeri, liiallinen ketoosi ja asidoosi. (An-

sakorpi ym. 2016.) Ruokavaliohoidon alussa määritetään minimi nestemäärän ta-

voite vuorokaudessa ja aloitetaan laboratorioseurannat, sekä ketoosin ja verenso-

keriarvojen seuranta ja hoito. Tärkeintä on muistaa koko ruokavaliohoidon ajan, että 

lapsen vointi on tärkeämpää kuin keto- tai glukoosiarvot. Lapsi voidaan kotiuttaa 

vuodeosastolta, kun vointi on tasaantunut ja hän syö kaikki ateriat. (Ketogeenisen 

ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) 

Ruokavaliohoidon toteutus kotona. Kotona otetaan kaikille käyttöön monivitamii-

nivalmiste, kalsium ja D-vitamiinilisä ruokavaliohoidon ajaksi. Tarvittaessa myös 

huolehditaan muista erillisistä täydennyksistä ruokavalioon kuten esimerkiksi rau-

dan tai magnesiumin saannista. Alkuvaiheessa (1–2 viikkoa) mitataan ketoaineet 

päivittäin, jonka jälkeen ne mitataan kerran viikossa. Ketoaineet mitataan siis kaksi 

kertaa päivässä esimerkiksi ennen aamiaista ja ennen päivällistä. Ketoaineet voi-

daan mitata aina myös silloin, jos kohtausmäärä lisääntyy, lapsi voi huonosti tai on 

infektiossa. (Ketogeenisen ruokavalion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) 

 Modifioitu Atkinsin dieetti 

Modifioidussa Atkinsin dieetissä punnitaan ainoastaan hiilihydraatit. Tässä ruoka-

valiossa ei siis tarvitse punnita ollenkaan lihatuotteita, rasvoja, kananmunaa, juomia 
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tai kypsytettyjä juustoja. Viljatuotteet voi halutessaan korvata erittäin vähähiilihyd-

raattisilla tuotteilla. (Marttila 2011.) Modifioidussa Atkinsin dieetissä rasvan suhde 

hiilihydraatteihin ja proteiineihin on 1:1 tai 2:1. Tässä ruokavaliossa aluksi hiilihyd-

raattien määrä on rajoitettu 10 grammaan, mutta myöhemmin se voidaan nostaa 

15–20 grammaan vuorokaudessa. (Charlie Foundation for ketogenic therapies 

2019.) Ruokavaliossa hiilihydraattimäärä lasketaan tarkoin ja jaetaan hiilihydraatit 

tasaisesti päivän aterioille. Eli koko päivän hiilihydraattimäärää ei tule syödä yhdellä 

aterialla. (Nutricia Medical Oy 2018.) 

Tässä ruokavaliossa on vähemmän rajoituksia kuin klassisessa ketogeenisessä. 

Kuitenkin modifioitua Atkinsin dieettiä pidetään lähes yhtä tehokkaana kuin klassista 

ketogeenistä ruokavaliota. (Marttila 2011.) Päivässä on yleensä 5 ateriaa ilman 

neste- tai energiarajoituksia. Tämä dieetti aloitetaan yleensä polikliinisesti eli koti-

oloissa, mutta tarvittaessa myös osastolla. Polikliinisen aloituksen jälkeen 1. ja 3. 

päivänä on poliklinikkakäynnit, ja 2. päivänä yhteys puhelimitse. Pääsääntöisesti 

modifioitu Atkinsin dieetti valitaan yli 2-vuotiaille lapsille, koska klassisen dieetin to-

teuttaminen voi olla liian raskas tai aiheuttaa sivuvaikutuksia. (Ketogeenisen ruoka-

valion toteutus lapsen epilepsian hoidossa 2020.) 

Kuvioissa (kuvio 3 ja 4) näkyvät, miten modifioitu ketogeeninen ruokavalio eroaa 

ravintosisällöltään energiaprosentteina perusruokavaliosta. Suurin eroavaisuus on 

hiilihydraattien määrässä. Perusruokavaliossa päivän energiansaannista on noin 55 

E% hiilihydraatteja ja modifioidussa ketogeenisessä ruokavaliossa se on vain 6 E%. 

Toinen huomattava ero on rasvan määrässä. Perusruokavaliossa sen määrä on 

yleensä noin 30 E%, kun taas modifioidussa ketogeenisessä rasvan määrä on jopa 

71 E%. (Nutricia Medical Oy 2018.)  
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Kuvio 3 Energiaravintoaineiden osuudet perusruokavalio (Nutricia Medical Oy 
2018). 

 

Kuvio 4 Energiaravintoaineiden osuudet modifioitu ketogeeninen ruokavaliohoito 
(Nutricia Medical Oy 2018). 

Proteiinit 15 E%

Rasvat 30 E%
Hiilihydraatit 55 %

ENERGIARAVINTOAINEIDEN OSUUDET: 
PERUSRUOKAVALIO

Proteiinit 23 E%

Rasvat 71 E%

Hiilihydraatit 6 %

ENERGIARAVINTOAINEIDEN OSUUDET: 
MODIFIOITU KETOGEENINEN RUOKAVALIOHOITO
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4 KETOGEENISEN RUOKAVALION JA RESEPTIIKAN 

KEHITTÄMISEN ERITYISPIIRTEET 

 Reseptiikan kehittämisen yleisiä perusteita 

Reseptiikan kehittämisessä ja ruokalistan luomisessa on monia huomioon otettavia 

ja vaikuttavia asioita. Reseptiikan kehittämistä ja ruokalistaa suunniteltaessa on 

hyvä hahmottaa ensin asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet 

ovat erilaisia esimerkiksi sairaalassa ja ravintoloissa. Kun asiakkaiden toiveet ja tar-

peet ovat selvillä, on näiden pohjalta helppo alkaa kehittämään ruokalistaa.  Ruo-

kalistan suunnittelun alkuvaiheessa tulee huomioida päivän aterioiden lukumäärä. 

Päivän ateriat ovat tavallisesti aamiainen, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.  

Joissakin ammattikeittiöissä, kuten sairaaloissa ja varuskunnissa tarjotaan yleensä 

kaikki päivän ateriat, kun taas kouluissa tarjotaan yleensä vain lounas. (Lampi, Lau-

rila & Pekkala 2009, 24–25.) 

Gastronomiset tekijät ovat yksi huomioitava asia reseptiikkaa kehittäessä. Gastro-

nomiset tekijät ovat ruoan aistein havaittavia ominaisuuksia. Aisteihin vaikuttavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi ruoan haju, maku, lämpötila, ulkonäkö ja rakenne.  Ruoan 

rakenteeseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi raaka-aineiden valinnalla, kypsennys-

tavoilla ja käsittelyllä. Usein jo ruoan haju ja ulkonäkö ovat ruokahalua herättäviä 

tekijöitä, joten reseptiikkaa kehittäessä on tärkeä kiinnittää huomiota kaikkiin aistein 

vaikuttaviin tekijöihin, eikä esimerkiksi vain ruoan makuun. (Lampi ym. 2009, 26.) 

Ruokalistaa suunniteltaessa monissa paikoissa Suomalaisten ravitsemussuositus-

ten lautasmalli toimii lähtökohtana ateriasuunnittelulle. Erityisruokavalioihin resep-

tiikkaa kehittäessä/ ruokalistaa suunniteltaessa tulee huomioida erityisesti raaka-

aineiden käyttö. Usein erityisruokavaliota noudattavilla on tiettyjä raaka-aineita, joita 

suositaan, ja raaka-aineita, joita vältetään tai joiden käyttö on jopa kiellettyä.  Eri-

tyisruokavaliota noudattaville ruokalistaa suunniteltaessa tulee myös huomioida, 

että he saavat tarpeeksi ravintoaineita, kuten vitamiineja ja proteiinia turvallisen kas-

vun kehittymiseen ja terveyden ylläpitämiseen. (Lampi ym. 2009, 26–27.) 
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Reseptiikan kehittämisessä ja ruokalistan luomisessa on huomioitava myös kustan-

nukset. Kustannukset on pidettävä mahdollisimman alhaisina. Esimerkiksi sairaalan 

keittiöllä valmistettavan ruoan kokonaiskustannukset muodostuvat useista teki-

jöistä: raaka-ainekustannuksista, työkustannuksista, kuljetuskustannuksista ja 

energia- ja vesikustannuksista. Tämän takia ruokalistalle ruokalajeja valittaessa tu-

lee pitää mielessä eri kustannustekijöiden vaikutus kokonaiskustannuksiin. Eli ruo-

kalistalle ei kannata suunnitella monelle päivää esimerkiksi lohiruokia, sillä lohi on 

melko hintavaa verrattuna esimerkiksi jauhelihaan tai kanaan. (Lampi ym. 2009, 29.) 

Kustannustekijöiden ja muiden tekijöiden ohella, reseptiikkaa kehittäessä ja ruoka-

listaa suunniteltaessa olisi hyvä huomioida myös ruoan laadulliset arviointiperusteet 

sekä raaka-aineen saatavuus. Ruoan laadullisella arviointiperusteella tarkoitetaan 

ruoan maistuvuutta, ravitsevuutta ja esteettisyyttä. Ruokalistaa suunniteltaessa pi-

tää ottaa huomioon raaka-aineiden saatavuus. Ruokalistalle ei kannata suunnitella 

sellaisia ruokia, joihin käytetään raaka-aineita, joiden saatavuus on heikkoa. Kuiten-

kin tietyissä tilanteissa, kuten erityisruokavalioihin ruokalistaa kehitettäessä on 

usein käytettävä erikoisempiakin raaka-aineita, joita ei välttämättä ole saatavilla 

joka kaupasta. (Lampi ym. 2009, 29–30.) 

 Makeuden korvaaminen hiilihydraatittomasti 

Ketogeeniseen ruokavalioon ei sisälly lainkaan sokeria, sillä sokerit nostavat elimis-

tön glukoositasoja ja näin ollen estävät ketoaineiden syntymisen. Ketogeenisessä 

ruokavaliossa ei saa siis esiintyä valkaistuja sokereita, luonnollisia makeuttajia ku-

ten hunajaa tai taatelia, glukoosisiirappia tai keinotekoisia makeutusaineita kuten 

sukraloosia tai sakariinia. (Rahkonen 2018.) Ketogeenisessä ruokavaliossa voidaan 

käyttää kuitenkin sellaisia makeutusaineita, joilla ei ole vaikutusta insuliinituotantoon 

tai verensokeriin. Tästä huolimatta makeita ruokia ei tulisi syödä jokapäiväisesti, 

vaan silloin tällöin esimerkiksi juhlissa ja muissa erityistilanteissa. Ketogeeniseen 

ruokavalioon soveltuvia makeutusaineita ovat stevia, erytritoli, ksylitoli ja monk fruit. 

(Sirviö & Lahti 2020, 48.)  



27 

 

Stevia on 300 kertaa sokeria makeampaa ja sitä saadaan steviakasvin lehdistä. 

Stevia ei sisällä lainkaan kaloreita, eikä sillä ole vaikutusta veren glukoosipitoisuu-

teen. (Sirviö & Lahti 2020, 49.) Stevian maku poikkeaa hieman sokerista, sillä ste-

vian jälkimaku on hieman karvas.  Steviaa voidaan käyttää leipomisessa ja ruoan-

laitossa kuten sokeria, mutta stevia ei karamellisoidu tai ruskistu kuten sokeri. 

(Paakkari 2020.) Stevia on yksi parhaimmista ketogeeniseen ruokavalioon soveltu-

vista makeuttajista, mutta sitä käytettäessä on hyvä muistaa sopiva annostelu ste-

vian runsaan makeuden takia (Sirviö & Lahti 2020, 49).  

Erytritoli on yksi ketogeenisessä ruokavaliossa käytettävistä makeuttajista. Se on 

sokerialkoholi ja sitä löytyy luonnossa joistain hedelmistä, vihanneksista ja fermen-

toituneista ruoista. Erytritolilla ei ole vaikutusta veren glukoosipitoisuuteen ja siinä 

on hyvin vähän kaloreita. Steviaa ja erytritolia voidaan käyttää yhdistettynä, jolloin 

erytritolin viileä suutuntuma ja stevian voimakas makeus löytävät mukavan tasapai-

non. Erytritoli lisää hetkellisesti syljentuotantoa, jolla on positiivinen vaikutus suun 

terveyteen. (Sirviö & Lahti 2020, 49.)  

Suomalaisten suosikki ksylitoli on myös sokerialkoholi eli polyoli (Sirviö & Lahti 

2020, 50).  Ksylitoli on luonnon makeutusaine ja sitä löytyy luonnosta pieniä määriä 

hedelmistä ja marjoista, mutta ksylitolia valmistetaan myös teollisesti (Sirviö 2019). 

Aiemmin ksylitolia on valmistettu koivusta, mutta nykyään lähes kaikki markkinoilla 

olevat ksylitolit valmistetaan maissista. (Sirviö & Lahti 2020, 50) Ksylitoli vastaa ma-

keudeltaan tavallista sokeria, mutta sen energiasisältö on hieman sokeria alhai-

sempi (Heikkinen & Kortelampi 2000, 218). Ksylitolia ei kannata käyttää liikaa, koska 

sillä voi olla laksatiivisia vaikutuksia (Sirviö & Lahti 2020, 50). 

Monk fruit -makeuttaja tunnetaan myös nimellä Lo han tai Luo Han. Tämä hedelmä 

on 100–250 kertaa makeampaa kuin sokeri ja tulee alkujaan Aasiasta.  Monk Fruit- 

makeuttajaa yhdistetään usein stevian kanssa, sillä se taittaa stevian kitkerää jälki-

makua. Monk fruit ei ole vielä kovin paljolti käytetty makeutusaine, ja sen saatavuus 

Suomessa on vähäistä. (Sirviö & Lahti 2020, 49.) 
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 Kuidun saannin varmistaminen 

Hiilihydraatteja ovat sokerit, tärkkelys ja ravintokuitu. Niiden suurimpia lähteitä ovat 

viljat, sokeri, makeiset, marjat, hedelmät ja kasvikset. Vähähiilihydraattisessa ruo-

kavaliossa nämä jäävät usein pois, eli kuitujen saanti on ruokavaliossa vähäistä. 

(Partanen, Peltosaari & Raukola 2002, 44.) Hiilihydraattien raju vähentäminen siis 

vähentää huomattavasti hyödyllisten kuitujen saantia (Schwab 2020). 

Suositeltava määrä kuituja päivässä olisi vähintään 25 g. Kuitujen puute aiheuttaa 

ongelmia suoliston toiminnassa ja voi esiintyä esimerkiksi ummetuksena. Sellu-

loosa, ruoansulatusta edistävä kuitu, sitoo paksusuolessa vettä, mikä lisää uloste-

massan määrää ja nopeuttaa läpikulkua. Ulostemassaa lisätessään kuitu vähentää 

samalla myös lihasten rappeutumista. Kuidut siis tukevat ja edistävät suolen toimin-

taa. Kuidulla on havaittu olevan vaikutusta myös veren kolesterolipitoisuuden ale-

nemiseen. Pektiini ja muut mahalaukussa geeliä muodostavat yhdisteet lisäävät 

sappihappojen erittymistä ulosteeseen ja alentavat seerumin kolesterolipitoisuutta. 

Kuidut vähentävät näin ollen myös riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. 

(Partanen ym. 2002, 44, 56–57.) On tärkeää vähähiilihydraattista ruokavaliota nou-

dattaessa, että muistaa lisätä ruokavalioonsa tarpeeksi pähkinöitä, kasviksia, sie-

meniä ja tarvittaessa myös kuitulisää (Laatikainen 2011). 

Ksantaani on hyydykeaine, jota valmistetaan bakteerikäymisellä sokeriliemestä. 

Ksantaania käytetään leivonnaisiin. Leivonnaisissa ksantaani kuohkeuttaa ja tuo tai-

kinaan sitkoa. (Alho 2008, 50.) 

Perunakuitujauhe (Pofiber) valmistetaan perunasta ilman lisäaineita, eli se on puh-

das luonnontuote. Perunakuidulla saa hyvin lisättyä leivonnaisten kuitupitoisuutta, 

sillä kuidusta 70 % on ravintokuitua. (Alho 2008, 51.) Perunakuitujauhe sopii hyvin 

kakkutaikinoihin tuomaan mehukkuutta, sillä jauhe sitoo ruoan kosteutta. Peru-

nakuitujauhetta voidaan käyttää kuitenkin kaikenlaisessa leivonnassa, sillä jauhe on 

hajutonta ja mautonta. (Hemmingsson 2010, 122.) Perunakuidulla voidaan pidentää 

myös ruoan säilyvyyttä ja korostaa ruoan makuja (Alho 2008, 51). 

Fibrex on kuituvalmiste, joka valmistetaan sokerijuurikkaasta. Fibrex on hyvä kuitu-

lisä, sillä se sisältää 73 % ravintokuitua. Fibrex- hiutaleet imevät paljon nestettä ja 
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tekevät leivästä vähemmän murenevan, mehukkaan ja pidentää leivän säilyvyyttä. 

Leipien lisäksi Fibrexiä voidaan käyttää pikkuleipien ja kakkujen valmistuksessa. 

(Hemmingsson 2010, 121.) 

Psyllium on jauhetta, joka valmistetaan jänöratamon siemenkuorista. Psylliumia voi-

daan myydä myös tuotenimellä FiberHusk. (Alho 2008, 52). Psyllium sisältää 72 % 

kuitua, joten sillä on helppo nostaa leivonnaisten kuitupitoisuutta. Psyllium ei myös-

kään maistu, näy tai tuoksu valmiissa leivonnaisessa. (Hemmingsson 2010, 121.) 

Leivonnaisten lisäksi, psyllium soveltuu suoliston toiminnan tukemiseen. Psylliumin 

siemeniä on käytetty ummetuksen ja muiden ruoansulatuskanavan vaivojen hoitoon 

jo yli 500 vuotta. Psylliumin siemenistä jauhettu jauhe sitoo suolistossa vettä ja näin 

ollen lisää ja pehmentää ulostemassaa suolessa. Psylliumin käytön yhteydesä tu-

leekin aina muistaa juoda runsaasti vettä. Psylliumin käyttö tulee aloittaa varovasti, 

koska joillakin kuitu voi turvota suolistossa paljon ja aiheuttaa ummetusta. (Juvonen 

& Ruuti 2016.) 
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5 EPILEPSIAN HOITOON TARKOITETUN RUOKAVALIO-OP-

PAAN KEHITTÄMINEN 

 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena oli 

1. selvittää ketogeenisen ruokavalion periaatteet erityisesti lasten epilepsian 

hoidon näkökulmasta kirjallisuuteen pohjautuen. 

2. selvittää olemassa olevaa ketogeenisen ruokavalion reseptiikkaa kirjallisuu-

desta ja asiantuntijahaastattelulla. 

3. selvittää kokemuksia ketogeenisen ruokavalion toteuttamisesta ja toiveista 

reseptiikkaan liittyen. 

4. kehittää ketogeenisen ruokavalion reseptiikkaa ja ruokalista lasten epilepsian 

hoitoon. 

 Aineisto ja käytetyt menetelmät 

Työssä käytettiin useita eri menetelmiä lopullisen tavoitteen, ketogeenisen reseptii-

kan ja ruokalistan laatimiseksi. Työn pohjaksi asiaa selvitettiin kirjallisuudesta, asi-

antuntijahaastattelulla sekä kyselyllä ketogeenistä ruokaa valmistaville.  

Reseptiikka ja informaatiota ketogeenisestä ruokavaliosta kerättiin erilaisista kirjal-

lisuuslähteistä. Lisäksi reseptiikkaa saatiin haastattelemalla ketogeenistä ruokava-

liota ohjaavaa ravitsemusterapeuttia. Ketogeenisen ruokavalion haasteiden selvit-

tämiseksi toteutettiin lisäksi kysely Eskooseen, EPSHP:n ruokapalveluille sekä tällä 

hetkellä Seinäjoen keskussairaalassa ketogeenisellä ruokavaliolla olevien epilep-

siaa sairastavien lasten perheille (n=2). Kyselytutkimus lähetettiin kolmelle ja vas-

tauksia saatiin kaksi. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen ketogee-

ninen reseptiikka on toiminut tai millainen on ollut hankalasti toteutettavissa. Selvi-
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tettiin myös, millaisia ketogeenisiä reseptejä toivottaisiin ruokalistaohjeeseen ja min-

kälaisia haasteita on mahdollisesti ilmennyt ketogeenisen ruokavalion noudattami-

sen aikana. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset liitteessä 1. 

Kirjallisuusselvityksen, asiantuntijahaastattelun ja kyselyn pohjalta lähdettiin kehit-

tämään sekä reseptiikkaa että kahden viikon ruokalistaa käytettäväksi ketogeeni-

sessä ruokavaliohoidossa.  Työ toteutettiin kehittämisprojektina, jota kuvataan alla 

olevassa prosessikuviossa (Kuvio 1).  

 

Kuvio 5 Prosessikuvio reseptiikan ja ruokalistan kehittämisestä. 

5.2.1 Asiantuntijahaastattelu 

Opinnäytetyöhön haastateltiin opinnäytetyön toimeksiantajaa ravitsemusterapeutti 

Soili Alannetta, joka toimii johtavana ravitsemusterapeuttina Seinäjoen keskussai-

raalan ravitsemusterapiayksikössä. Alanne työskentelee lasten epilepsian ruokava-

lio-ohjauksen parissa. Alannetta haastateltiin ketogeeniseen ruokavalioon liittyvistä 

Ketogeenisen ruokavalion periaatteisiin 
tutustuminen erityisesti lasten epilepsian 
näkökulmasta kirjallisuuteen pohjautuen.

Ketogeenisen ruokavalion reseptiikan 
selvittäminen kirjallisuudesta ja 

asiantuntijahaastattelulla.

Kyselytutkimus ketogeenisen ruokavalion 
toteuttamisesta ja toiveista.

Reseptiikan kokoaminen

Reseptiikan ravintosisältöjoen laskeminen.

Reseptiikan testaaminen ja muokkaaminen.

Kiertävän ruokalistan kokoaminen.

Valmis reseptiikka ja ruokalista.
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ohjeista ja vinkeistä. Alanteelta saatiin modifioituun Atkinsin dieettiin paljon resep-

tejä, joita hän on itse käyttänyt lasten epilepsian ruokavaliohoidossa. Osa resep-

teistä oli hänen itse kehittämää ja osa oli muilta ravitsemusterapeuteilta saatua. 

Alanteelta saadut neuvot antoivat hyvän ymmärryksen siitä, millainen ruokavalio on 

kyseessä, ja saaduista resepteistä muodostui hyvä pohja kahden viikon kiertävään 

ruokalistaan. 

5.2.2 Kysely EPSHP:n ruokapalveluille ja epilepsiaa sairastavien lasten 

perheille 

Kysely lähetettiin kahdelle ketogeenistä ruokavaliota noudattavan lapsen perheelle 

sekä EPSHP:n ruokapalveluun. Kyselyyn vastanneita oli kaksi. Toinen vastaajista 

oli EPSHP:n ruokapalveluiden henkilökuntaa ja toinen vastaaja oli epilepsiaa sai-

rastavan lapsen perheestä. 

Kyselyssä selvitettiin millainen reseptiikka on toiminut ketogeenisessä ruokavali-

ossa. Kyselystä selvisi, että epilepsiaa sairastavan lapsen perheellä liharuoat ja jot-

kut puuroista ovat toimineet. EPSHP:n ruokapalveluiden henkilökunnan mukaan ra-

vitsemusterapeutin tekemät yksilölliset reseptit ovat olleet toimivia. Selvitettiin myös, 

millainen reseptiikka on ollut hankalasti toteutettavissa. Kyselyn mukaan perhe koki 

hankalaksi pinaattikeiton ja pinaattilätyt. Ruokapalveluiden henkilökunnan mielestä 

kaikki reseptit ovat toimineet hyvin.  

Kyselyssä haluttiin selvittää myös, minkälaisia reseptejä ruokalistaan toivottaisiin. 

Epilepsiaa sairastavan lapsen perhe toivoi laatikko- ja keittoruokia sekä leivonnai-

sia. EPSHP:n ruokapalveluiden henkilökunnalla ei ollut mitään erityisiä toiveita, 

koska heidän mielestään kaikki reseptit ovat olleet hyviä ja toimivia. Kyseltiin myös, 

minkätyylisiä herkkureseptejä ruokalistaan toivottaisiin. Kyselyn mukaan perhe toi-

voi reseptejä pikkuleipiin, karkkeihin ja kakkuihin. Heidän mukaansa lasten synty-

mäpäiville olisi mukava valmistaa karkkeja itse. Ruokapalveluiden henkilökunnalla 

ei ollut mitään erityisiä toiveita.  

Kyselyssä tahdottiin selvittää, mitä muuta sisältöä toivottaisiin ruokalistaohjeeseen 

ruokalistojen ja reseptien lisäksi. Vastauksista kävi ilmi, että epilepsiaa sairastavan 
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lapsen perhe toivoi reseptien olevan helposti toteutettavia ja edullisia. He toivoivat 

myös, että ruokia pystyisi valmistamaan kerralla isompia määriä. EPSHP:n ruoka-

palveluiden henkilökunta pyysi resepteihin ravintoarvot näkyviin kaikista resepteissä 

käytetyistä tuotteista.  

Kyselyn lopussa haluttiin vielä selvittää, mitä haasteita ruokavalion noudattaminen 

on aiheuttanut. Epilepsiaa sairastavan lapsen perheen mielestä haasteita toivat ruo-

kien määrät sekä ruokien jatkuva mittaaminen ja punnitseminen. EPSHP:n ruoka-

palveluiden henkilökunnan mukaan haasteena on ollut ruokavalioon tarvittavien 

raaka-aineiden saanti. 

5.2.3 Kirjallisuusselvitys         

Ruokalistaohjeeseen reseptejä etsittiin erilaisista kirjallisuus- ja verkkolähteistä. Pe-

rusteina reseptejä etsiessä oli löytää lapsille mieluisia kotiruokia, jotka soveltuisivat 

sellaisenaan tai olisivat muokattavissa ketogeeniseen ruokavalioon ravintosisällöl-

tään. Toisena perusteena reseptien etsinnälle oli, että niiden tulisi olla yksinkertaisia 

ja helppoja valmistaa. Resepteissä hiilihydraatin määrään tuli kiinnittää erityistä 

huomiota, koska ruokavaliossa yhtenä tärkeimpänä kriteerinä oli, että ne saavat si-

sältää hiilihydraatteja vain 2–2,5 g/annos. Reseptiikkaa haettiin seuraavilla hakusa-

noilla; modifioitu Atkinsin dieetti, ketogeeniset reseptit, ketogeeniset leivonnaiset, 

vähähiilihydraattiset reseptit ja ketogeenisen ruokavalion reseptit. Reseptejä löytyi 

erilaisilta blogisivustoilta, Valion reseptisivulta ja erilaisista reseptikirjoista. 

 Reseptiikan kehittäminen 

Reseptiikkaa kehitettiin ruokalistaohjeeseen, jota käytettäisiin modifioidun Atkinsin 

dieetin ruokavalio-ohjaukseen ja ruokapalveluiden toteuttamisen tueksi. Koottua 

ruokalistaohjetta voivat käyttää sekä ravitsemusterapeutit, keskussairaalan ruoka-

palvelut, että lasten perheet kotona. Reseptiikkaa suunniteltaessa tuli erityisesti kiin-

nittää huomiota hiilihydraattien määrään, koska kyseessä oli vähähiilihydraattinen 

ruokavalio. Hiilihydraatit oli ruokavaliossa rajattu 8–10 g/ päivä. Toinen asia mitä 

huomioitiin, oli rasvan määrä. Tässä ruokavaliossa rasvan määrä on korkeampi kuin 
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normaalissa ruokavaliossa eli 200 g/ päivä. Muita rajoituksia ruokavaliossa oli pro-

teiinin määrä 60–64 g/ päivä ja energiamäärä 2100 kcal/ päivä. Ketogeenisuus-

suhde tässä ruokavaliossa oli 2,77–3.  

Ruokalistaohjeeseen pyrittiin keräämään lapsille mieluisia ruokalajeja, joista sitten 

pyrittiin muokkaamaan ravintosisällöltään ruokavalioon soveltuvia. Reseptiikka 

koostuu siis perinteisistä ja terveellisistä kotiruoista. Reseptiikkaa kehitettiin kahden 

viikon kiertävään ruokalistaan. Ruokalistalle kehitettiin joka päivälle reseptit aamu-

palalle, lounaalle, päivälliselle ja välipalalle. Ruokalistaohjeeseen kehitettiin myös 

kyselytutkimuksessa toivottuja herkkureseptejä, jotka soveltuvat ravintosisällöiltään 

tähän ruokavalioon.  

Käsillä olevassa työssä reseptit kirjattiin ensin Excel-taulukkoon, johon laskimme 

kaikkien resepteissä käytettyjen raaka-aineiden ravintosisällöt. Laskettiin paljonko 

hiilihydraatteja, rasvoja, proteiinia ja kaloreita raaka-aineet sisältävät, sekä paljonko 

niitä on reseptissä yhteensä. Reseptien ravintosisältöjen laskentaan käytettiin Fi-

neli-tietopankkia (THL 2020). Ruokaverkkopalvelu Foodiesta löydettiin eri tuotteiden 

merkkikohtaisia ravintosisältöjä (Foodie.fi 2020). Joissakin tuotteissa saattoi olla 

suuriakin eroja eri merkkien välillä. Esimerkiksi Snellmanin kalkkunaleike sisältää 

hiilihydraatteja 0 g/ 100 g ja Atrian kalkkunaleike sisältää hiilihydraatteja 2 g /100 g. 

Ruokavalion rajoittavuuden vuoksi näillä eroilla oli iso merkitys siihen, kumpaa tuo-

tetta resepteissä käytettiin.  

Reseptien kirjauksien jälkeen aloitettiin kahden viikon ruokalistan suunnittelu. Excel-

taulukkoon kirjattiin jokaiselle päivälle kaikki päivän ateriat. Tämän jälkeen laskettiin 

kaikkien päivän aterioiden hiilihydraatit, rasvat, proteiinit ja energiamäärät yhteensä. 

Näitä lukuja verrattiin ruokavalion ravintosisältörajoituksiin. Huomiota tuli kiinnittää 

myös ateriakohtaisten ravintoarvojen tasaisuuteen, jotta tasainen ketoositila säilyy. 

Rasvaa tulisi olla joka aterialla 48–50 g, proteiinia 15–16 g ja hiilihydraatteja 2–2,5 

g.  Reseptejä jouduttiin muokkaamaan tässä vaiheessa ja niiden paikkoja vaihdettiin 

ruokalistassa. Näin pyrittiin saamaan päiväkohtaiset ravintosisältörajoitukset osu-

maan kohdilleen. 
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 Reseptiikan testaaminen 

Reseptiikan kirjaamisen ja ravintosisältöjen laskemisen jälkeen, testattiin osaa re-

septeistä. Selvitettiin, miten löydetyt ja kehitetyt reseptit toimivat, miltä ne maistuvat 

ja millainen rakenne niissä on. Lisäksi mietittiin, miten niitä voisi muokata vielä pa-

remmin toimiviksi. Reseptien testaamisen yhteydessä saatiin kehitettyä 10 reseptiä. 

Reseptejä kehitettiin yhteensä 70. Aamupalalle 13 reseptiä, lounaalle 14 reseptiä, 

välipalalle 13 reseptiä, päivälliselle 14 reseptiä ja herkkureseptejä 16. Alla on lue-

teltuna testatut ja edelleen kehitetyt reseptit. 

Testatut ja edelleen kehitetyt reseptit 

- juustoiset sämpylät 

- chia-vanukas 

- pähkinäletut 

- mannapuuro 

- vohlutaikina 

- jauhelihakastike ja paistettu tofu 

- kohokkaat jogurttivaahdolla 

- juustoleipäset 

- pizzapohja 

- peruna-porkkanrieskat 

- pilvileivät eli oopsiet 

- ohukaiset 

- jauheliha-pekonimunakas 

- tonnikala-kasvisvuoka 

- puoluffee-kakku 
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- pizza 

- pilvileivos ja kermavaahto 

- ketojälkkäri lasissa 

- pinaattilätyt 

Testattuihin ja edelleen kehitettyihin ruokiin löytyvät reseptit liitteestä 2. Haastavinta 

reseptien toimivuudessa oli hyvän maun ja rakenteen aikaansaaminen ruokiin. Ruo-

kavalion rajoittavuuden vuoksi etenkin leivonnaisten kehittäminen oli haastavaa. 

Osa resepteistä osoittautui toimivaksi ja muutama resepteistä ei toiminut ollenkaan. 

Seuraavien ruokien reseptit eivät toimineet: pinaattilätyt, puoluffee-kakku, manna-

puuro ja jauhelihakastike. Mannapuuron reseptiä muokattiin paremmin toimivaksi. 

Pinaattilättyjen, jauhelihakastikkeen ja puoluffee-kakun reseptejä ei käytetty resep-

tiikkavihkossa. Tarvittaessa ravitsemusterapeutti jatkaa reseptien kehittämistä, 

koska kehitettyä reseptiikkaa ei ehditty vielä testaamaan käyttäjillä. 

 Ruokalistan kokoaminen 

Reseptien testaamisen jälkeen koottiin kahden viikon kiertävä ruokalista. Jokaiselle 

päivälle mietittiin reseptit aamupalalle, lounaalle, välipalalle ja päivälliselle. Tämän 

jälkeen laskettiin päiväkohtaiset ravintosisällöt ja vertailtiin niitä rajoituksiin, joita ruo-

kavaliossa on. Liitteistä 3 ja 4 löytyvät taulukot, joihin kirjattiin kahden viikon kiertä-

vän ruokalistan ruoat ravintosisältöineen. Liitteestä 3 löytyy ensimmäisen viikon ruo-

kalista ja liitteestä 4 löytyy toisen viikon ruokalista. Taulukoissa on kirjattuna myös 

ruokavaliota rajaavat ravintosisällöt, joihin ruokalistan päiväkohtaisia ravintosisäl-

töjä verrattiin. 

Useimmissa kohdissa energiamäärät jäivät aivan liian vähäisiksi ja myös rasvojen 

määrät jäivät liian vähäisiksi. Pääasiassa hiilihydraattien määrät pysyivät rajoituk-

sien sisällä. Proteiinien määrä nousi lähes joka aterialla liian korkeaksi. Tämän 

vuoksi muokattiin reseptejä ja laskettiin niiden uudet ravintoarvot. Haasteena oli se, 

että energian ja rasvan määrää tuli saada nostettua niin, että hiilihydraattien tai pro-

teiinien määrä ei nousisi yli rajoitusten. Reseptien rasvojen määriä saatiin nostettua 
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lisäämällä niihin muun muassa rasvaisia juustoja ja pekonia, koska niissä on paljon 

energiaa sekä runsaasti rasvoja. Resepteissä käytettyjen rasvojen määriä myös 

nostettiin. Reseptien paikkoja vaihtelemalla kiertävällä ruokalistalla pystyttiin myös 

vaikuttamaan päiväkohtaisiin ravintosisältöihin. Erityisen haastavaa oli saada ate-

riakohtaiset ravintoarvot täsmäämään suositusten kanssa. Ravintoarvojen tulisi ja-

kaantua tasaisesti päivän aterioille. Rajoitusten kanssa täsmäävien ravintosisältöjen 

laskemisen jälkeen laskettiin vielä päiväkohtaisten ruokien ketogeenisuussuhde. 

Ketogeenisuussuhde saadaan vertaamalla ravinnosta saatavan rasvan suhdetta 

hiilihydraatteihin ja proteiineihin. Ketogeenisuussuhde lasketaan kaavasta (1). 

Ketogeenisuussuhde määritetään kaavalla 

𝑟𝑎𝑠𝑣𝑎𝑡

ℎ𝑖𝑖𝑙𝑖ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑎𝑡𝑖𝑡+𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑖𝑛𝑖𝑡
= 𝑘𝑒𝑡𝑜𝑔𝑒𝑒𝑛𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒   (1) 

(Alanne 2020). 

 Tulokset 

Työssä tehtiin koottu reseptiikkavihko ja kahden viikon ruokalista ketogeeniseen 

ruokavalioon. Reseptiikkavihon esimerkkisivut (sivut 1–13) löytyvät liitteestä 5. Yh-

teensä reseptiikkavihossa sivuja oli 91. Kirjallisuudesta löydettiin 11 reseptiä herk-

kuihin ja erilaisiin leivonnaisiin, myös muille aterioille löytyi 6 reseptiä. Reseptit olivat 

erilaisiin laatikkoruokiin, leipiin, ketotortilloihin ja pekoni-lihapulliin. Asiantuntijahaas-

tattelusta saatiin tietoa ketogeenisestä ruokavaliosta ja toimiviksi todettuja reseptejä 

aamupalalle, lounaalle, päivälliselle ja välipalalle. Asiantuntijahaastattelusta saatiin 

myös kaava, jolla ketogeenisuussuhde lasketaan. Kyselytutkimuksessa toimiviksi 

resepteiksi todettiin muun muassa liharuokareseptit, puurot ja ravitsemusterapeutin 

tekemät yksilölliset reseptit. Näitä samoja reseptejä käytettiin myös reseptiikkavi-

hossa. Toimimattomia reseptejä sen sijaan olivat muun muassa pinaattilättyjen ja 

pinaattikeiton ohje. Kyselyssä selvisi, että perheet toivoivat helposti valmistettavia 

ja edullisia reseptejä. Erityisesti toivottiin laatikko- ja keittoruokien ohjeita ja leivon-

naisreseptejä. Perheet myös toivoivat, että resepteistä pystyisi valmistamaan ker-

ralla isompia määriä. EPSHP:n ruokapalvelut toivoivat ravintosisältöjä näkyviin kai-
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kista resepteissä käytetyistä resepteistä. Herkkuresepteiksi toivottiin reseptejä pik-

kuleipiin, karkkeihin ja kakkuihin. Haasteelliseksi ruokavalion noudattamisessa ko-

ettiin ruokien määrät ja punnitseminen sekä ruokavalioon tarvittavien raaka-ainei-

den saanti.  
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ketogeenisen ruokavalion reseptiikkaa ja 

kahden viikon kiertävä ruokalista lasten epilepsian ruokavaliohoitoon. Työssä selvi-

tettiin ketogeenisen ruokavalion periaatteet erityisesti lasten epilepsian hoidon nä-

kökulmasta kirjallisuuteen pohjautuen. Lisäksi työssä selvitettiin olemassa olevaa 

ketogeenisen ruokavalion reseptiikkaa kirjallisuudesta ja asiantuntijahaastattelulla. 

Työssä tarkoituksena oli kyselytutkimuksen avulla selvittää kokemuksia ketogeeni-

sen ruokavalion toteuttamisesta ja toiveista reseptiikkaan liittyen. Kyselytutkimuk-

sessa noudatettiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä perusteita, eli kunni-

oitettiin tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta (Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta 2019). Vastaajilla oli oikeus osallistua kyselytutkimukseen va-

paaehtoisesti tai kieltäytyä osallistumasta. Vastaajat saivat tietoa tutkimuksen sisäl-

löstä ja tutkimuksen toteutuksesta ennen kyselyyn vastaamista (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2019). 

Opinnäytetyötä tehdessä opittiin paljon lasten epilepsiasta, millainen sairaus se on 

ja miten sitä voidaan hoitaa. Erityisen kiinnostavaa oli oppia, miten ruokavaliohoi-

dolla voidaan hoitaa lasten epilepsiaa. Ruokavaliohoidon varsinaisia vaikutusmeka-

nismeja ei vielä täysin tunneta, mutta varsinkin lasten epilepsiassa se on tutkimus-

ten mukaan vähentänyt huomattavasti kohtaustaajuutta. Kohtaustaajuuden vähen-

tyminen parantaa lasten elämänlaatua. 

Ketogeeninen ruokavalio tuli tutuksi opinnäytetyön myötä. Ruokavalio rajoittaa pal-

jon raaka-aineiden käyttöä. Monet yleisesti käytetyt raaka-aineet eivät sovellu ruo-

kavalioon. Ruokavalio sisältää paljon rasvoja, mutta todella vähän hiilihydraatteja. 

Isoimpana yllätyksenä tuli se, kuinka paljon esimerkiksi kasviksissa ja marjoissa on 

hiilihydraatteja. Ketogeeninen ruokavalio koostuu pääosin kananmunista, kypsyte-

tyistä juustoista, kermasta ja lihatuotteista, jotka eivät sisällä hiilihydraatteja. Leivon-

nassa hyödynnettiin esimerkiksi Psyllium-jauhetta ja mantelijauhetta hyvän raken-

teen saamiseksi. Reseptejä kirjatessa laskettiin tarkasti kaikkien raaka-aineiden ra-

vintosisällöt. Yllättävää oli myös se, kuinka paljon eroja ravintosisällöissä saattoi olla 
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eri tuotemerkkien välillä, vaikka kyse oli samasta tuotteesta. Tämän vuoksi oli tär-

keää vertailla eri tuotteiden ravintosisältöjä keskenään ja valita niistä ruokavalioon 

soveltuvampi vaihtoehto. 

Reseptiikan kehittämisessä ja ruokalistaa suunniteltaessa hyödynnettiin reseptiikan 

kehittämisen yleisiä perusteita. Eli kun lähdettiin kehittämään reseptiikkaa, hahmo-

tettiin ensin asiakkaiden tarpeet ja toiveet (Lampi, Laurila & Pekkala 2009, 24–25). 

Mietittiin millaiset ruoat sopivat lasten makuun ja millaisia toiveita tuli ilmi kyselytut-

kimuksessa. Tässä työssä kaikkien kehitettyjen reseptien tuli soveltua ketogeeni-

seen ruokavalioon. Oli kuitenkin haastava löytää ketogeeniseen ruokavalioon so-

veltuvia reseptejä. Asiantuntijahaastattelusta saadusta reseptiikasta oli suuri hyöty 

kootun ruokalistaohjeen kokoamisessa, koska ne soveltuivat siihen sellaisenaan. 

Reseptiikan kehittäminen itse oli todella haastavaa, koska ruokavalio rajoittaa paljon 

raaka-aineita pois. Etenkin ruokien rakenteen ja maun suhteen oli haasteita. Resep-

tejä onnistuttiin kuitenkin samalla kehittämään muutama resepti myös itse. Osa re-

septeistä löytyi erilaisista kirjallisuus- ja verkkolähteistä, mutta suurinta osaa tätä 

kautta löydetyistä resepteistä jouduttiin muokkaamaan ruokavalioon sopivaksi. Eri-

tyisesti herkkureseptien ja leivonnaisten löytäminen sekä kehittäminen oli erityisen 

haastavaa, koska sokeri ja viljatuotteet eivät ole sallittuja raaka-aineita ketogeeni-

sessä ruokavaliossa niiden korkean hiilihydraattipitoisuuden takia. Työssä pyrittiin 

siihen, että myös epilepsian vuoksi hyvin rajoitetulla ruokavaliohoidolla olevat lapset 

pääsisivät nauttimaan herkuista. 

Työssä noudatettiin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, sillä työssä noudate-

taan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, eli yleistä tarkkuutta ja huolellisuutta 

sekä rehellisyyttä tutkimustyössä. Resepteihin laskettiin ravintosisällöt tarkasti ja 

huolellisesti sekä kirjallisuutta käytettiin oikein. Hyvän tieteellisen käytännön peri-

aatteita noudatettiin myös tulosten esittämisessä ja tallentamisessa sekä tutkimuk-

sen tulosten arvioinnissa, sillä tulokset ovat esiteltynä huolellisesti ja rehellisesti. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)    

Kahden viikon kiertävää ruokalistaa tehdessä tuli monia haasteita eteen. Oli haas-

tavaa saada kaikkien päiväkohtaisten aterioiden ravintoarvot rajoitusten mukaisiksi. 

Proteiinin määrä nousi helposti liian korkeaksi ja rasvan määrä jäi liian alhaiseksi. 
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Muokkaamalla reseptejä saatiin päiväkohtaiset ravintoarvot soveltumaan asetettui-

hin raja-arvoihin. Aterioita myös täydennettiin erilaisilla lisukkeilla kuten pekonilla ja 

siemennäkkileivällä. Aterioiden ravintosisältöjen tuli olla tasaisia päivän jokaisella 

aterialla, jotta ketoositila pysyisi mahdollisimman tasaisena. Tämä toi myös oman 

haasteensa ruokalistan kokoamiseen. Reseptejä etsiessä ja kehittäessä keskityttiin 

enimmäkseen hiilihydraattien määrään. Tämä toi haasteita ruokalistan kokoamis-

vaiheeseen, koska muut ravintoaineet eivät täsmännet rajoituksiin. Olisi pitänyt kiin-

nittää enemmän huomiota myös proteiinien ja rasvojen määriin. 

Tulevaisuudessa toivon mukaan koottua reseptiikkavihkoa ja kahden viikon kiertä-

vää ruokalistaa pystyttäisiin hyödyntämään lasten epilepsian ruokavaliohoidossa. 

Reseptiikkaa ja ruokalistaa voivat hyödyntää niin EPSHP:n ruokapalvelut kuin ruo-

kavaliohoidolla olevien lasten perheet kotona. Koottu reseptiikka ja ruokalista toimi-

vat työvälineenä jatkossa myös ketogeenistä ruokavaliota ohjaavilla ravitsemuste-

rapeuteilla. Toivomme, että käyttäjät kehittävät reseptiikka ja ruokalistaa edelleen, 

koska tämän opinnäytetyön puitteissa sitä ei ehditty testaamaan käyttäjillä. Ruoka-

valiohoidon pohjimmaisena tavoitteena on parantaa lasten elämänlaatua ja lisätä 

turvallisuutta. Toivomme, että tässä työssä koottu reseptiikka ja ruokalista auttaa 

lapsia ja perheitä tämän tavoitteen saavuttamisessa ja ammattilaisia toimivan ruo-

kavalion ohjaamisessa. 
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Liite 1. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset 

 

1. Millaiset reseptit ovat toimineet? 

2. Millaiset reseptit eivät ole toimineet? 

3. Minkälaisia reseptejä toivoisitte? 

4. Minkä tyylisiä herkkureseptejä toivoisitte? 

5. Olemme laatimassa opinnäytetyössä kiertävää ruokalistaa resepteineen ke-

togeenistä ruokavaliota noudattaville. Mitä muuta sisältöä toivoisitte ohjee-

seen ruokalistojen ja reseptien lisäksi? 

6. Mitä haasteita ruokavalion noudattaminen on aiheuttanut?  
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Liite 2. Testatut ja edelleen kehitetyt reseptit 
 

Juustoiset sämpylät     
4 kpl     
Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmuna 3 0,5 14,6 20 212 

Valio Arki Juustoraaste 100g 0 27 30 368 

Psylliumjauhe 2 rkl 0 0,1 0,3 35 

Leivinjauhe 0,5 tl 0,9 0 0,1 4 

Siemensekoitusta 0,5dl 1,1 18,9 9,8 215 

Yhteensä 2,5 60,6 60,2 834 

     
1 sämpylä sisältää: 0,6 15,1 15, 209 

 

Chia-vanukas         

2 annosta         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Chiansiemen 3 rkl 1,8 9,3 4,8 132 

Soijajogurtti maustamaton ½ dl 0,1 1,2 2 22 

Alpro mantelijuoma maustamaton 1½ dl 0,2 1,7 0,6 20 

Juokseva margariini 20g 0 16, 0 144 

(Vaniljajauhetta) 0 0 0 0 

Tarjoiluun: 0 0 0 0 

Vadelmia 15 g 0,9 0,1 0,1 7 

Yhteensä 3,0 28,2 7,5 324 

          

1 annos sisältää: 1,5 14,1 3,8 162 

 

Pähkinäletut         

1 annos         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmuna, raaka 100 g 0,3 9,2 12,6 134 

Rypsiöljy 25 g 0 25 0 225 

Mantelijauhe 13 g 1,1 6,9 6,3 77 

Alpro makeuttamaton soijajuoma 50 g 0,1 0,9 1,7 16 

Yhteensä 1,5 42,0 20,5 452 
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Mannapuuro         

1 annos         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Alpro maustamaton soijajuoma 2 dl 0,4 3,6 6,6 62 

Pofiber perunakuitu 6g 1,0 0 0,3 13 

Psyllium siemenjauhe 3/4 tl 0 0,1 0,1 5 

Suola 1/4tl 0 0 0,1 0 

Sunnuntai juokseva rypsiöljyvalmiste 15g 0 12 0 108 

Yhteensä 1,4 15,7 7,1 188 

 

Vohlutaikina         

6 kpl          

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmuna 4 0,7 20,3 27,7 295 

Juustoraaste 3 dl 0 40,5 45 552 

Mantelijauho 3 rkl 2,1 11,3 5,0 130 

Leivinjauhe 1 tl 1,9 0 0,3 9 

Yhteensä 4,7 72,1 78,0 986 

          

1 annos sisältää: 0,8 12,0 13 164 

 

Jauhelihakastike ja paistettu tofu         

1 annos         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Sika-nautajauheliha 23 % 70 g 0 16,1 11,9 189 

Rypsiöljy 20 g 0 20 0 180 

Tomaattimurska luomu 40 g 1,6 0 0,4                     9 

Mausteita 0 0 0 0 

Vesi 2 dl 0 0 0 0 

Psyllium siemenjauhe 0,5 tl 0 0,1 0,1 3 

Paistettu tofu:         

Alpro tofu yrteillä maustettu pala 50 g 0,5 3,3 6 57 

Juokseva margariini 30 g 0 24 0 216 

Yhteensä 2,1 63,4 18,4 653 
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Kohokkaat jogurttivaahdolla         
12 kpl         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Saksanpähkinä 50 g 7,5 30 9,5 344 

Kananmuna 4 0,7 20,3 27,7 295 

Kuohukerma 2 dl  5,8 76 3,8 711 

Suolaa ripaus 0 0 0 0 

Kaneli 1 tl  0 0 0 0 

Rypsiöljy 1 rkl voiteluun 0 13,5 0 119 

Jogurttivaahto:         

Rainbow maustamaton tuorejuusto 1 dl 2,9 20 4,1 210 

Arla Lempi Kreikkalainen jogurtti 1dl 3,8 6 5,4 93 

Mansikka 1 dl 2,6 0 0,35 14 

Kaneli 1 tl  0 0 0 0 

Yhteensä 23,3 165,8 50,9 1785 

          

1 annos sisältää:  1,9 13,8 4,2 149 

 

Juustoleipäset         

6 annosta         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmuna 2 kpl 0,3 10,2 13,9 147 

Hasselpähkinäjauhe 1,5 dl 5,3 45,7 11,3 471 

Juustoraaste 100 g 0 27 30 368 

Meira leivinjauhe 1 tl 1,9 0 0,3 9 

Leivän päälle:         

Margariini 70% 60 g 0 42 0 378 

Kinkku 60 g 0 8,3 11,4 66 

Yhteensä 7,4 133,3 66,9 1439 

          

1 annos sisältää: 1,24 22,2 11,1 240 

 

Pizzapohja         

1 iso         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Valio Luomu maitorahka 200g 6 0,6 20 110 

Kananmuna 2 0,3 10,2 13,9 147 

Psyllium 2 rkl 0 0,1 0,3 35 

Suola 1tl 0 0 0,2 0 

Leivinjauhe 2tl 3,8 0 0,5 18 

Mantelijauho/ Pofiber 1dl (kumpaan laskettu?) 5 27 12 310 

Juustoraaste 1dl 0 13,5 15 184 

Yhteensä 15,1 51,4 61,9 804 
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Peruna-porkkanarieskat         

10 kpl         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Pofiber perunakuitu 3 dl  9,2 0,2 2,7 119 

Keskikokoinen porkkana 1 3,6 0,1 0,4 21 

Psylliumjauhetta 2 rkl 0 0,1 0,3 35 

Seesamin siemeniä 0,5 dl 0,3 16,4 7 182 

Leivinjauhe 2 tl 3,8 0 0,5 18 

Suola 1tl 0 0 0,1 0 

Kananmuna 1  0,2 5,1 6,9 74 

Vesi 3 dl  0 0 0 0 

Oliiviöljyä 3 rkl 0 40,5 0 358 

Yhteensä 17,1 62,4 17,9 807 

          

1 annos sisältää: 1,7 6,2 1,8 81 

 

Pilvileipä eli oopsie         

6 kpl         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmunan valkuainen 4 0,6 0 20 64 

Kananmunan keltuainen 4 0 20,4 12 216 

Tuorejuusto 80 g 2,3 16,0 3,28 168 

Suola ½ tl (suolaiseen) 0 0 0 0 

Erytritoli 0,5 tl (makeaan) 2 0 0 0 

Psyllium 1 tl 0 0,1 0,1 5 

Yhteensä 4,9 36,5 35,4 453 

          

1 suolainen leipä sisältää: 0,5 6,1 5,9 76 

1 makea leipä sisältää: 0,8 6,1 5,9 76 

 

Ohukaiset         

1 iso tai useampi pieni ohukainen         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmuna 2 0,3 11,3 13,4 142 

Valio raejuusto 1 rkl 0,3 0,2 1,5 9 

Auringonkukansiemen 0,5rkl 0,2 2,8 1,4 31 

Auringonkukkaöljy 2 tl 0 8 0 72 

Paistamiseen: Kookosrasva 1,5 rkl 0 28 0 247 

Kaneli 1 rkl 1 0,1 0,4 0 

Ohukaisten päälle:         

Vadelma 10 g 0,6 0,1 0 5 

Yhteensä 2,3 50,5 16,7 506 
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Jauheliha-pekonimunakas         

1 annos         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

jauheliha 20 % 40 g 0 8 6,8 97 

Pekoni 14 g 0,0 4,2 1,7 45 

Kananmuna 1 kpl 0,2 5,1 6,9 74 

Vispikerma EILA 15 g 0,4 7,2 0,3 68 

Nesteeksi tarvittava määrä vettä 0 0 0 0 

Juokseva margariini 30 g 0 24 0 216 

Suolaa, pippuria, yrttimausteita 0 0 0 1 

Salaatti:         

Paprika 10 g 0,5 0,1 0,1 3 

Vesimeloni 10 g 0,7 0,1 0,1 4 

Kurkku 10 g 0,1 0 0,1 1 

oliiviöljyä salaattiin 5 g 0 5 0 44 

Yhteensä 2,0 53,7 15,9 553 

 

Tonnikala kasvisvuoka         

1 annos         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Tonnikalaa öljyssä 40 g 0 2,8 10,4 68 

Kukkakaali 30 g 0,7 0,1 0,6 7 

Kesäkurpitsa 25 g 0,8 0,2 0,8 7 

Mausteita: suola, pippuri 0 0 0 1 

Oliiviöljy 2 rkl 0 28 0 252 

          

Siemennäkkileipä 1 kpl 0,3 8,5 3,7 95 

Margariini 70 % 15 g 0 10,5 0 95 

Paprika 25 g 0,9 0,1 0,1 8 

Yhteensä 2,5 50,2 15,6 529 

 

Puoluffee kakku         

14 annosta         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Ketokeksit:         

Karkea maapähkinävoi 2 dl 15,2 97,8 51,2 1179 

Kananmuna 1 0,2 5,1 6,9 74 

Erytritoli 0,5 tl 2 0 0 0 

Murskattuihin kekseihin:          

Voisula 2 rkl  0,2 22,4 0,2 200 

Pinnalle kinuski:         

Kuohukerma 4 dl 12 140 8 1420 

Karppisokeri 3 rkl 18       
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Voi 1 rkl 0,1 11,2 0,8 100 

Päälle:         

Kuohukerma 2 dl 6 70 4 710 

Vaniljajauhe 1 tl 0 0 0 0 

Puolukoita 20 g 1,4 0,1 0,1 8 

Yhteensä 55,1 346,6 71,1 3691 

          

1 annos sisältää:  4,0 24,8 5,1 264 

 

Pizza         

1 iso annos tai 2 pientä annosta         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Mozzarella- raaste 75 g 0 15,8 21 226 

Kananmuna 1 0,2 5,7 6,9 71 

Meira Mantelijauhe 18 g 1,6 9,5 3,8 106 

Oliiviöljy 40 g 0 40 0 360 

Täytteet:         

Tomaattimurska 10 g 0,7 0 0,1 4 

snellman kinkku (0 g HH) 50 g 0 0,4 11 49 

Rasvaista juustoa 50 g (oltermanni) 0 14,5 8,3 182 

mausteita, pizzamaustetta 0 0 0 0 

pekoni, raakapaino 7 g 0 2,1 0,8 22 

Tomaatti 10 g 0,3 0 0,1 2 

Paiston jälkeen pinnalle: Oliiviöljy 10 g 0 10 0 90 

Yhteensä: 2,8 98,0 52,00 1112 

          

1 pieni annos sisältää: 1,4 49,0 26,0 556 

 

Pilvileivokset kermavaahdolla         

8 annosta         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmunan valkuainen 4 0,6 0,1 15,1 64 

Kananmunan keltuainen 4 0,2 23,3 12,8 259 

Tuorejuusto 80 g 2,2 20 5 207 

Erytritoli 1 tl 4 0 0 0 

Täyte:         

Vispikerma EILA 2 dl 5,6 76 4 722 

Erytritoli 0,5 tl 2 0 0 0 

Puolukka 100 g 6,8 0,5 0,4 40 

Yhteensä 21,4 119,9 37,3 1292 

1 annos sisältää: 2,7 15,0 4,7 162 

 



7 (7) 

 

Ketojälkkäri lasissa         

6 annosta         

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Keksitaikina:         

Karkea maapähkinävoi 1 dl 7,6 48,9 25,6 590 

Kananmuna 0,5 0,1 3,5 2,6 37 

Erytritoli 0,5 tl 2 0 0 0 

Muut täytteet:         

Maustamaton soijajogurtti 100 g 0,2 2,3 4 43 

Vispikerma EILA 100 g 2,8 38 2 361 

Keksimurua         

Mustikka 40 g 4,1 0,4 0,3 26 

Yhteensä 16,8 93,1 34,5 1057 

1 annos sisältää: 2,8 15,5 5,7 177 

 

Pinaattilätyt     

1 annos 
    

Raaka-aine ja määrä Hiilihydraatit g Rasvat g Proteiinit g Kcal 

Kananmuna, Kuoreton 50 g 0,2 4,6 6,3 67 

Alpro Unsweetened Soijajuoma 1,5 dl 0,3 2,7 5,0 48 

Psyllium jauhe 9 g 0 0,1 0,1 16 

Valio Double Cream 20 g 0,5 9,6 0,3 90 

Pinaatti, pakastettu 40 g 0,2 0,1 0,6 6 

Juokseva rypsiöljyvalmiste 35 g 0 28 0 252 

     

Piltti päärynäsose 8  g 0,8 0,0 0,0 4 

Arkijuusto 18 g 0 4,3 4,9 60 

Yhteensä 2,0 49,5 17,2 542 
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Liite 3. Viikon 1. ruokalista 
 

Viikon 1. ruokalista 

 

 

 

Maanantai 

Aamupala: Kinkkumunakas 

(kananmuna 1, kinkku 16g, juustoraaste 25g, kerma 38g, 

tomaatti 25g, auringonkukkaöljy 23g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 521 kcal 

Lounas: Lihapullat ja paistetut kasvikset 

(jauheliha 90 g, kasvikset 50 g, majoneesi 17 g, margariini 

70 % 23 g) 

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 533 kcal 

Välipala: Mannapuuro ja jogurtti, pala juustoa  

(mannapuuro: soijajuoma 2dl, perunakuitu 6g, rypsiöljy 

15g, jogurtti 50g, rypsiöljy 21g, juusto17g, saksanpähkinä 
17g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 535 kcal 

Päivällinen: Tonnikala-kasvisvuoka ja siemen-

näkkileipä  

(vuoka: tonnikala 40 g, kasvikset 55g, oliiviöljy 2rkl. Leipä: 

margariini 70% 15g, paprika 25g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 529 kcal 

 

Tiistai 

Aamupala: Juustosämpylä kasviksilla 

(margariini 70% 25g, kasvikset 55g, majoneesi 1,5rkl)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 542 kcal 

Lounas: Munakokkeli ja salaatti 

(kananmuna 2, kerma 20g, rypsiöljy 25g, kasvikset 75g, 

juusto 12g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 519 kcal 

Välipala: Marjapirtelö ja pala juustoa  

(vispikerma 38 % 40 g, soijajuoma 1dl rypsiöljy 18g, 

saksanpähkinä 15g, juusto 34g)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 15 g, 531 kcal 

Päivällinen: Manteli-kalapuikot tofulla ja kas-
viksilla 

(Seiti 30g, maustamaton tofu 25g, öljy 22g, kasvikset 
55g, majoneesi 1 rkl)  

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 17 g, 532 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9 g, ras-
vat 200 g, proteiinit 63 g, energia 2102 kcal, ke-
togeenisuussuhde 2,77 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9 g, 

rasvat 201 g, proteiinit 63 g, energia 2125 kcal, 

ketogeenisuussuhde 2,79 

Ruokavaliossa sallittu: Hiilihydraatit (HH) 8–10 g, proteiinit 60–64 g, rasvat 200 g, energiaa 

2100 kcal, ketogeenisuussuhde 2,77–3 
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Keskiviikko 

Aamupala: Chia-vanukas ja näkkileipä 

(chia-vanukas: chiansiemen 1rkl, soijajogurtti 1,5 rkl, man-

telijuoma 0,7dl, margariini 10g. Leipä: majoneesi 1,5rkl, 

meetvursti 30g, kurkku 15g)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 14 g, 545 kcal 

Lounas: Kanaa kermaisessa kastikkeessa pais-

tetuilla kaaleilla  

(Maustamaton broileri 70 g, kaali 55 g, öljy 2 rkl) 

HH 2 g, rasvat 49 g, proteiini 17 g, 518 kcal 

Välipala: Jogurtti ja paistettu muna  

(Alpro makeuttamaton soijajogurtti 160g, vadelma 20g, 

margariini 50g, kananmuna 70g) 

 HH 2 g, rasva 50 g, proteiini 15 g, 535 kcal 

Päivällinen: Paistettu lohi ja salaatti 

(lohi filee 70g, öljy 22g, kasvikset 55g, saksanpähkinä 20g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 17 g, 524 kcal 

Torstai 

Aamupala: Peruna-porkkanarieska ja paistet-

tua pekonia 

(margariini 70% 24g, juusto 20g, kalkkunaleikkele 25g, 

tomaatti 10g, pekoni 30g, rypsiöljy 16g)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 543 kcal 

Lounas: Jauheliha-tomaattipaistos ja kanan-

muna  

(jauheliha 30g, tomaatti 26g, rypsiöljy 34g, kananmuna 

1, paprika 15g)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 530 kcal 

Välipala: Jogurttia saksanpähkinöiden ja va-

delmien kera, pala juustoa  

(jogurtti 1dl, saksanpähkinä 25g, vadelma 25g, rypsiöljy 

15g, avokado 60g, juusto 22g) 

HH 2 g, rasvat 49 g, proteiini 15 g, 521 kcal 

Päivällinen: Pyttipannu  

(nakki 80g, pekoni 25g, kasvikset 50g, margariini 27g) 

HH 2 g, rasvat 49 g, proteiini 15 g, 517 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9 g, ras-

vat 200 g, proteiinit 63 g, energia 2120 kcal, ke-

togeenisuussuhde 2,77 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9 g, 

rasvat 200 g, proteiinit 62 g, energia 2111 kcal, 

ketogeenisuussuhde 2,8 



3 (12) 

 

Perjantai 

Aamupala: Aamiaislautanen 

(kananmuna 1, pekoni 30g, oliiviöljy 22g, juusto 13g, avo-

kado 50g, porkkana 30g)  

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 15 g, 524 kcal 

Lounas: Kinkkukiusaus ja siemennäkkileipä  

(kinkkukiusaus: 23g kinkku, 6g peruna, 16g kesäkurpitsa, 

6g rypsiöljy, voi 6g. Leipä: margariini 70% 22g, juusto 28g)  

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 523 kcal 

Välipala: Kalkkunamunakas  

(kalkkuna 40g, kananmuna 1, kasvikset 35g, vispikerma 

25g, oliiviöljy 2,5rkl)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 15 g, 522 kcal 

Päivällinen: Jauhelihapihvit kukkakaalimuhen-

noksella  

(jauheliha 90g, kukkakaali 40g, margariini 1,5rkl, 1rkl kuo-

hukerma) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 506 kcal 

 

 

Lauantai 

Aamupala: Mustikkainen soijajogurtti ja näkki-

leipä  

(Jogurtti: jogurtti 70g, mustikkakeitto 70g, mustikka 12g, 

margariini 30g. Leipä: keiju 16g, juusto 15g, kinkku 20g)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 539 kcal 

Lounas: Karjalanpaisti ja freesatut kasvikset  

(Karjalanpaisti 55g, kasvikset 46g, auringonkukkaöljy 

37g, pekoni 30g) 

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 526 kcal 

Välipala: Nakkeja ja kasviksia 

(Nitriititön nakki 100g, kasvikset 60g, majoneesi 2rkl) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 15 g, 514 kcal 

Päivällinen: Kermainen kanapata ja paistet-

tua tofua  

(Maustamaton broileri 60 g, 1rkl öljyä, koskenlaskija 

20g, punasipuli 7g, tofu 27g, oliiviöljy 16g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 17 g, 523 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9 g, ras-

vat 199 g, proteiinit 63 g, energia 2077 kcal, ke-

togeenisuussuhde 2,77 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9 g, 

rasvat 201 g, proteiinit 63 g, energia 2103 kcal, 

ketogeenisuussuhde 2,78 
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Sunnuntai 

Aamupala: Leipä ja kaakao  

(Leipä: perunaporkkanarieska 50g, margariini 70% 30g, 

juusto 25g. Kaakao: soijajuoma 180g, kaakaojauhe 4g, ryp-

siöljy 13g) 

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 15 g, 541 kcal 

Lounas: Broileri ja parsakaali, paistettua pekonia 

(Broileri 40g, vispikerma 0,5dl, parsakaali 40g, rypsiöljy 

18g, pekoni 40g)  

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 15 g, 499 kcal 

Välipala: Ohukaiset  

(Kananmuna 2, raejuusto 1rkl, auringonkukkaöljy 2tl, koo-

kosrasva 1,5rkl, vadelma 10g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 17 g, 505 kcal 

Päivällinen: Pekoni-lihapullat ja muusi  

(Lihapullat: jauheliha 30g, pekoni 17g, juustoraaste 15g, 

rypsiöljy 0,5rkl. Muusi: peruna 10g, kukkakaali 10g, kanan-

muna 10g, rypsiöljy 27g, majoneesi 10g) 

HH 2 g, rasvat 48 g, proteiini 16 g, 527 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9 g, ras-

vat 199 g, proteiinit 62 g, energia 2073 kcal, keto-

geenisuussuhde 2,79 
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Liite 4. Viikon 2. ruokalista 
 

Viikon 2. ruokalista  

  

Maanantai 

Aamupala: Munakokkeli pekonilla ja kurkulla  

(Munakokkeli: kananmuna 1, kuohukerma 1,5rkl, rypsiöljy 
20 g. Lisuke: pekoni 60 g ja kurkku 80 g) 

HH 2,5 g, rasvat 52 g, proteiini 15 g, 535 kcal  

Lounas: Jauhelihapihvit ja freesatut kasvikset 

(Jauhelihapihvit: sika-nautajauheliha 80 g, rypsiöljy 20 g. 
Freesatut kasvikset: kiinankaali 20 g, porkkana 30 g, mar-
gariini 70 % 23 g) 

HH 2 g, rasvat 55 g, proteiini 14 g, 558 kcal 

Välipala: Peruna-porkkanarieska juustolla, kin-
kulla ja kurkulla  

(Peruna-porkkanarieska: Pofiber 6 g, porkkana 6 g, psyl-
lium ¼ tl, oliiviöljy ½ tl, kananmuna ¼, leivinjauhe 2 g. 
Päälle: margariini 70 % 40 g, juusto 40 g, kinkku 40 g, 
kurkku 40 g) 

HH 2,5 g, rasvat 45 g, proteiini 16 g, 485 kcal 

Päivällinen: Tuorejuustolla päällystettyä broile-
ria ja kasviksia  

(Broileri filee 60 g, tuorejuusto 30 g, parsakaali 20 g, kesä-
kurpitsa 30 g, rypsiöljy 40 g) 

HH 2,5 g, rasvat 49 g, proteiini 17 g, 514,6 kcal 

 

Tiistai 

Aamupala: Sämpylä 2kpl kinkulla, kurkulla ja 
pekonilla  

(Sämpylät 5kpl: psylliumjauhe 3 rkl, pellavasiemen-
rouhe 2 rkl, kookoshiutale 3 rkl, leivinjauhe 1 tl, kanan-
muna 4. Päälle: margariini 70 % 30 g, kinkku 8 g, 
kurkku 45 g ja pekoni 15 g)  

HH 2,5 g, rasvat 46 g, proteiini 18 g, 524 kcal 

Lounas: Lihaisa kaaliwokki  

(Broileri fileesuikale 60 g, parsakaali 45 g, kukkakaali 
45 g, voi 20 g, rypsiöljy 35 g) 

HH 2 g, rasvat 52 g, proteiini 14 g, 537 kcal 

Välipala: Juustolla maustettu munakokkeli  

(Kananmuna 2, smetana 0,5 dl, tomaatti 20 g, rypsiöljy 
20 g) 

HH 2 g, rasvat 52 g, proteiini 15 g, 525 kcal 

Päivällinen: Bolognese ja paistettua tofua  

(Bolognese: sika-nautajauheliha 45 g, sipuli 10 g, 
porkkana 4 g, tomaattimurska ¼ dl, rypsiöljy 11 g. 
Paistettu tofu: maustamaton tofu 40 g, rypsiöljy 30 g) 

HH 2 g, rasvat 49 g, proteiini 14 g, 509 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9,5 g, 

rasvat 201 g, proteiinit 62 g, energia 2092 kcal, 

ketogeenisuussuhde 2,8 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 8,5 

g, rasvat 199 g, proteiinit 61 g, energia 2096 

kcal, ketogeenisuussuhde 2,86 

Ruokavaliossa sallittu: Hiilihydraatit (HH) 8–10 g, proteiinit 60–64 g, rasvat 200 g, energiaa 

2100 kcal, ketogeenisuussuhde 2,77–3. 



2 (12) 

 

Keskiviikko 

Aamupala: Ketoleipä kinkulla ja kurkulla 
(Ketoleipä: auringonkukansiemenet 9,5 g, kurpitsansieme-
net 11 g, mantelijauhe 11,5 g, kananmuna ¼ , voi 11 g, 

psylliumjauhe ¼ rkl. Päälle: margariini 70 % 35 g, kinkku 

25 g, kurkku 40 g)  
 
HH 2,5 g, rasvat 53 g, proteiini 16 g, 548 kcal 

 

Lounas: Ketotortillalätty 1 kpl täytteellä 

(Ketotortillalätyt 6 kpl: mantelijauhe 100 g, psylliumjauhe 4 
rkl, leivinjauhe ½ tl, kananmunan valkuainen 2. Täytteet: 
majoneesi 20 g, juustoraaste 25 g, pekoni 30 g, rypsiöljy 10 
g) 

 HH 2 g, rasvat 52 g, proteiini 16 g, 542 kcal 

Välipala: Juustoleipänen 1 kpl kurkulla ja peko-
nia 
 
(Juustoleipäneset 6kpl: kananmuna 2, hasselpähkinä-
jauhe 1,25 dl, juustoraaste 100 g, leivinjauhe 1 tl. Päälle: 
margariini 70 % 60 g, kinkku 60 g, kurkku 60 g. Lisuke: 
pekoni 35 g, rypsiöljy 20 g) 
 
HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 15 g, 522 kcal 

 
Päivällinen: Nakit ja muusi  

(All natural nakki 100 g, porkkana 18 g, kukkakaali 30 g, 
vispikerma 38 % 10 g, juokseva margariini 25 g) 

HH 2 g, rasvat 50 g proteiini 15 g, 518 kcal 

Torstai 

Aamupala: Kinkkumunakas 

(Kananmuna 40 g, kultakinkku 16 g, tomaatti 25 g, 
juustoraaste 25 g, kerma 38 % 38 g, auringonkukka-
öljy 23 g) 

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 521 kcal 

Lounas: Liharuukku ja paistettu tofu 

(Liharuukku: naudan paistisuikale 40 g, kasvikset 36 
g, rypsiöljy 17 g, tuorejuusto 18 g, soijakastike 2 g. 
Paistettu tofu: Alpro maustamaton tofu 30 g, rypsiöljy 
20 g) 

HH 2,5 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 532 kcal 

Välipala: Marjasmoothie ja paistettu muna  

(Marjasmoothie: turkkilainen jogurtti 30 g, karviais-bo-
ysenmarja keitto 45 g, Alpro makeuttamaton soijajo-
gurtti 55 g. Paistettu kananmuna: kananmuna 100 g, 
rypsiöljy 40 g) 

HH 2,5 g, rasvat 51 g, proteiini 16 g, 532 kcal 

Päivällinen: Nakki-kasvisvuoka  

(Nitriititön nakki 80 g, kukkakaali 40 g, kesäkurpitsa 30 
g, rypsiöljy 30 g, maustamaton tofu 40 g) 

HH 2,5 g, rasvat 50 g, proteiini 15 g, 517 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 8,5 g, 
rasvat 206 g, proteiinit 62 g, energia 2 139 kcal, 
ketogeenisuussuhde 2,9 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 9,5 
g, rasvat 203 g, proteiinit 63 g, energia 2102 
kcal, ketogeenisuussuhde 2,8 
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Perjantai 

Aamupala: Pekonimunakas 

(Kananmuna 1, pekoni 70 g, kesäkurpitsa 30 g, tomaatti 30 
g, rypsiöljy 24 g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 526 kcal 

Lounas: Lihapullat kermakastikkeessa ja kukka-
kaalimuhennos  
 
(Lihapullat kermakastikkeessa: sika-nautajauheliha 80 g, 
kuohukerma 30 g. Kukkakaalimuhennos: kukkakaali 50 g, 
rypsiöljy 20 g) 
 
HH 2 g, rasvat 49 g, proteiini 15 g, 504 kcal 
 

Välipala: Pähkinägranola mantelijuomalla ja 
juustoa paloina 

(Pähkinägranola: pähkinöitä 30 g, fibrex-kuitu 1 tl, voi 7 g. 
Lisuke: Alpro makeuttamaton mantelijuoma 2 dl, rypsiöljy 5 
g, juusto 29 % 50 g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 526 kcal 

Päivällinen: Jauheliha-pekonimunakas ja sa-
laatti 

(Munakas: Sika-nautajauheliha 40 g, pekoni 10 g, kanan-
muna 1, vispikerma 38 % 15 g, juokseva margariini 30 g. 
Salaatti: paprika 15 g, vesimeloni 10 g, kurkku 10 g, olii-
viöljy 5 g) 

HH 2 g, rasvat 53 g, proteiini 16 g, 542 kcal 

Lauantai 

Aamupala: Kuitupommisämpylä 1 kpl ja jo-
gurtti 

(Kuitupommisämpylät 10 kpl: mantelijauhe 1 dl, Pofi-
ber 1 dl, Fibrex-kuitu 0,5 dl, psyllium 2 rkl, kananmu-
nan valkuainen 3, leivinjauhe 2 tl. Päälle: margariini 70 
% 20 g, Oltermanni 29 % 25 g. Jogurtti: Alpro sokeroi-
maton soijajogurtti 50 g, saksanpähkinä 25 g, va-
delma-persikkakeitto 25 g, rypsiöljyvalmiste 10 g) 

HH 2 g, rasvat 49 g, 15 g, 576 kcal 

Lounas: Nakit ja freesatut kasvikset  

(Kuoreton nakkimakkara 100 g. Freesatut kasvikset: 
parsakaali 15 g, kukkakaali 25 g, porkkana 16 g, ke-
säkurpitsa 80 g, rypsiöljy 24 g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 15 g, 519 kcal 

Välipala: Leikkelelautanen  

(Kermajuusto 30 g, kinkkuleikkele 40 g, rypsiöljyval-
miste 7 g, majoneesi 40 g, tomaatti 30 g, kurkku 50 g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 16 g, 528 kcal 

Päivällinen: Kaalilaatikko ja siemennäkki-
leipä 

(Sika-nautajauheliha 70 g, kiinankaali 50 g, juokseva 
margariini 17,5 g. Lisuke: siemennäkkileipä) 

HH 2,5 g, rasvat 49 g, proteiini 16 g, 523 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 8 g, ras-

vat 202 g, proteiinit 63 g, energia 2098 kcal, ke-

togeenisuussuhde 2,85 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 8,5 

g, rasvat 198 g, proteiinit 62 g, energia 2147 

kcal, ketogeenisuussuhde 2,8 
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Sunnuntai 

Aamupala: Sämpylä 1 kpl, nakit ja pekonia li-
sänä 

(Sämpylät 5kpl: psylliumjauhe 3 rkl, pellavasiemenrouhe 2 

rkl, kookoshiutale 3 rkl, leivinjauhe 1 tl, kananmuna 4. 
Päälle: margariini 70 % 20 g, tomaatti 25 g. Lisuke: Nitriiti-
tön nakki 50 g, pekoni 15 g, rypsiöljy 11 g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 15 g, 531 kcal 

Lounas: Porsas-kasviswokki  

(Maatiaispossun lihasuikale 80 g, koskenlaskija 20 g, kas-
vikset 65 g, rypsiöljy 33 g) 

HH 2 g, rasvat 50 g, proteiini 17 g, 523 kcal 

Välipala: Marjapirtelö 

(Kerma 38 % 40 g, mustikkakeitto 40 g, Alpro makeutta-
maton soijajuoma 1 dl, rypsiöljyvalmiste 18 g, saksanpäh-
kinä 15 g. Lisuke: Oltermanni napostelujuusto 17 g)  

HH 2 g, rasvat 51 g, proteiini 15 g, 531 kcal 

Päivällinen: Pizza (1 pieni annos)  

(Mozzarellaraaste 25 g, kananmuna ½, mantelijauhe 9 g, 
17,5 g, tomaattimurska 10 g, kinkku 7,5 g, juusto 8,5 g, 
pekoni 3,5 g, tomaatti 15 g, majoneesi 1 rkl, oliiviöljy 2,5 
g) 

HH 2 g, rasvat 49 g, proteiini 17 g, 511 kcal 

Ravintosisällöt yhteensä: hiilihydraatit 8 g, ras-

vat 200 g, proteiinit 64 g, energia 2096 kcal, ke-

togeenisuussuhde 2,77 
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Liite 5. Reseptiikkavihon esimerkkisivut 1–13 

 

   

 

Ketogeeninen ruokavalio lapsen epilepsian hoi-

dossa – reseptiikkavihko ja ruokalista 

Emilia Pitkämö ja Riikka Martola restonomiopiskelijat, Seinäjoen ammattikor-

keakoulu  
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Modifioitu ketogeeninen ruokavalio  
  
  

  
  
  
  

                                                  

  
                    Kuvat: Pixabay  
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Vähähiilihydraattiset juomat  
  

• Fun light mehutiivisteet (0 g hh/ 100 g)  
• Virvoitusjuomat (0 g hh/ 100g):  

• Coca Cola Zero Sugar  
• Pepsi Max  
• Pepsi Max Cherry  
• Kevyt Pommac  

• Virvoitusjuomat (0,1 g hh/ 100 g):  
• 7 UP Free   
• Hartwall Jaffa vesimeloni-vadelma  
• Pepsi Max Lime  
• Pepsi Max Raspberry  

  

Vähähiilihydraattiset kasvikset  
  

• Vähähiilihydraattiset kasvikset (0,3-3,5 g hh/ 100g)  
• Herkkusieni, tuore tai säilyke 0,3 g  
• Kantarelli, tuore 0,4 g  
• Lehtiselleri 1,1 g  
• Pinaatti, tuore tai pakaste 0,4 g  
• Persilja 1,1 g  
• Kurkku 1,4 g  
• Varsiselleri 1,1 g  
• Vesikrassi 1,3 g  
• Ruohosipuli 1,7 g  
• Kukkakaali 2,2 g  
• Parsakaali 1,95 g  
• Kesäkurpitsa 1,1 g  
• Tomaatti 3,5 g  
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Ruokavalioon soveltuvat makeutusaineet  
  
  
• Ketogeeniseen ruokavalioon ei sisälly lainkaan sokeri, sillä sokerit nos-
tavat elimistön glukoositasoja ja näin ollen estävät ketoaineiden syntymi-
sen.   
• Ketogeenisessä ruokavaliossa voidaan käyttää kuitenkin sellaisia ma-
keutusaineita, joilla ei ole vaikutusta insuliinituotantoon tai verensokeriin.   
• Ketogeeniseen ruokavalioon soveltuvia makeutusaineita ovat ste-
via, erytritoli, ksylitoli ja monk Fruit. Suosituimpia näistä ovat stevia ja eryt-
ritoli.   

  
Stevia  
• Stevia on 300 kertaa sokeria makeampaa ja sitä saadaan steviakasvin 
lehdistä   
• Stevia ei sisällä lainkaan kaloreita, eikä sillä ole vaikutusta veren glu-
koosipitoisuuteen  
• Stevian maku poikkeaa hieman sokerista, sillä stevian jälkimaku on 
hieman karvas.  
• Steviaa voidaan käyttää leipomisessa ja ruoanlaitossa kuten sokeria, 
mutta stevia ei karamellisoidu tai ruskistu kuten sokeri.  

  
Erytritoli  
  
• Erytritoli on sokerialkoholi ja sitä löytyy luonnossa joistain hedel-
mistä, vihanneksista ja fermentoituneista ruoista   
• Erytritolilla ei ole vaikutusta veren glukoosipitoisuuteen ja siinä on hy-
vin vähän kaloreita   
• Erytritoli lisää hetkellisesti syljentuotantoa, jolla on positiivinen vaiku-
tus suun terveyteen   

  
Ksylitoli ja Monk fruit  
•  Ksylitoli on luonnon makeutusaine ja sitä löytyy luonnosta pieniä mää-
riä hedelmistä ja marjoista, mutta ksylitolia valmistetaan myös teollisesti  
• Ksylitoli vastaa makeudeltaan tavallista sokeria, mutta sen energiasi-
sältö on hieman sokeria alhaisempi  
• Ksylitolia ei kannata käyttää liikaa, koska sillä voi olla laksatiivisia vai-
kutuksia  
• Monk fruit –makettaja tunnetaan myös nimellä Lo han tai Luo Han  
• Tämä hedelmä on 100-250 kertaa makeampaa kuin sokeri ja tulee al-
kujaan Aasiasta   
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• Monk fruit ei ole vielä kovin paljolti käytetty makeutusaine ja sen saa-
tavuus Suomessa on vähäistä. 
 
 

Ruokavalioon soveltuvat kuitulisät  
  

• Hiilihydraatteja ovat sokerit, tärkkelys ja ravintokuitu. Niiden suurim-
pia lähteitä ovat vilja, sokeri, makeiset, marjat, hedelmät ja kasvikset.  
• Vähähiilihydraattisessa ruokavaliossa nämä jäävät usein pois, eli kuitu-
jen saanti on ruokavaliossa vähäistä.  
• Suositeltava määrä kuituja päivässä olisi saada vähintään 25 g. Kuitu-
jen puute aiheuttaa ongelmia suoliston toiminnassa ja voi esiintyä esimer-
kiksi ummetuksena.  
• Selluloosa, ruoansulatusta edistävä kuitu, sitoo paksusuolessa vettä, 
mikä lisää ulostemassan määrää ja nopeuttaa läpikulkua. Kuidut siis tuke-
vat ja edistävät suolen toimintaa.  
• On tärkeää vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaessa, että muis-
taa lisätä ruokavalioonsa tarpeeksi pähkinöitä, kasviksia, siemeniä ja mah-
dollisesti myös kuitulisää.  

  
Psyllium siemenjauhe  
  
• Psyllium on jauhetta, joka valmistetaan jänöratamon siemenkuorista.  
• Psyllium sisältää 72% kuitua, joten sillä on helppo nostaa leivonnaisten 
kuitupitoisuutta ja psyllium ei myöskään maistu, näy tai tuoksu valmiissa 
leivonnaisessa.   
• Leivonnaisten lisäksi, psyllium soveltuu suoliston toiminnan tukemi-
seen. Psylliumin siemeniä on käytetty ummetuksen ja muiden ruoansula-
tuskanavan vaivojen hoitoon jo yli 500 vuotta.  
• Psylliumin käyttö tulee aloittaa varovasti, koska joillakin kuitu voi tur-
vota suolistossa paljon ja aiheuttaa ummetusta.  

  
  
  
Ksantaani  

  
• Ksantaani on hyydykeaine, jota valmistetaan bakteerikäymisellä soke-
riliemestä.  
• Ksantaania käytetään leivonnaisiin. Leivonnaisissa ksantaani kuohkeut-
taa ja tuo taikinaan sitkoa.  
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Fibrex  
  
• Fibrex on kuituvalmiste, joka valmistetaan sokerijuurikkaasta. Fib-
rex on hyvä kuitulisä, sillä se sisältää 73% ravintokuitua.  
• Fibrex- hiutaleet imevät paljon nestettä ja tekevät leivästä vähemmän 
murenevan, mehukkaan ja pidentää leivän säilyvyyttä.  
• Leipien lisäksi Fibrexiä voidaan käyttää pikkuleipien ja kakkujen valmis-
tuksessa  

  
Perunakuitujauhe (Pofiber)  
  
• Perunakuitujauhe (Pofiber) valmistetaan perunasta ilman lisäaineita, 
eli se on puhdas luonnontuote.  
• Perunakuidulla saa hyvin lisättyä leivonnaisten kuitupitoisuutta, sillä 
kuidusta 70% on ravintokuitua.  
• Perunakuitujauhe sopii hyvin kakkutaikinoihin tuomaan mehukkuutta, 
sillä jauhe sitoo ruoan kosteutta. Perunakuitujauhetta voidaan käyttää kui-
tenkin kaikenlaisessa leivonnassa, sillä jauhe on hajutonta ja mautonta.  
• Perunakuidulla voidaan pidentää myös ruoan säilyvyyttä ja korostaa 
ruoan makuja.  
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Reseptit ja kahden viikon kiertävä ruokalista  
  

Kaikkien ruokalistoilla olevien ruokien reseptit löytyvät tästä reseptiikkavihkosta. Resep-
tejä on yhteensä 70. Aamupalalle 13 reseptiä, lounaalle 14 reseptiä, välipalalle 13 resep-
tiä ja päivälliselle 14 reseptiä. Herkkuja on yhteensä 16. Herkkuresepteillä voi korvata jon-
kun päivän välipalan.   
Reseptiikkavihkossa on ensin aamupalat, sitten lounaat, välipalat, päivälliset ja viimeisenä 
ketogeeniset herkkureseptit.  Yhdellä sivulla on aina yksi resepti.  Tähän vihkoon on mer-
kittynä, moneenko annokseen valmistettu ruoka tulee jakaa. Ruokia tarjoillaan kerrallaan 
vain yksi annos. Osasta resepteistä tulee suoraan yksi annos. Annosten ravintosisällöt nä-
kyvät reseptissä ja reseptin alta löytyy ruoan valmistusohje. Alta löytyy kahden viikon 
kiertävä ruokalista.  Ruokalistaan ravintoaineet on jaettu joka aterialle tasaisesti, jotta ke-
toositila pysyisi mahdollisimman tasaisena. Ruokalistan päiväkohtaiset ravintosisällöt ja 
ketogeenisuussuhde löytyvät taulukon alareunasta.  
Ruokavaliossa sallittu:  
• Hiilihydraatit 8–10 g  
• Rasvat 200 g  
• Proteiinit 60–64 g  
• Energiaa 2100 kcal  
• Ketogeenisuussuhde 2,77–3  

Ravintosisällöt per ateria:  
• Hiilihydraatit 2–2,5 g  
• Rasvat 48–50 g  
• Proteiinit 15–16 g  

  

       kuva: Pixabay  
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   Maanantai        Tiistai    Keskiviikko          Torstai          Perjantai        Lauantai         Sunnuntai  

Aamupala  Kinkkumunakas  
  
HH 2,2g, rasvat 50,5g, 
proteiini 15,8g, 520 
kcal  

Juustosämpylä  
kasviksilla: margariini 
70% 20g, kurkku 20g, 
tomaatti 10g, paprika 
25g, majoneesi 1,5rkl  
HH 2,1g, rasvat 
50,7g, proteiini 16g, 
542 kcal  

Chia-vanukas ja sie-
mennäkkileipä: ma-
joneesi 
1,5rkl, meet-
wursti 30g, kurkku 
15g  
HH 2,2g, rasvat 51g, 
proteiini 14,4g, 545 
kcal  

Peruna-porkkana-
rieska ja paistettua pe-
konia: margariini 79% 
24g, juusto 20g, kalkku-
naleike25g, tomaatti 
10g, pekoni 30g  
HH 2,1g, rasvat 51g, 
proteiini 15,9g, 543 kcal  

Aamiaislautanen:  
Kananmuna, pekonia 
30g, juusto 13g, avo-
kado 50g, porkkana 
30g  
HH 2,4g, rasvat 49,6g, 
proteiini 15,2g, 
542 kcal  

Mustikkainen soijajogurtti 
ja näkkileipä: keiju 16g, 
juusto 15g, kalkkunaleike 
20g  
  
HH 2,3g, rasvat 50,6g, pro-
teiini 16g, 539 kcal  

Leipä ja kaakao:  
Margariini 70% 30g, juusto 
25g,   
  
HH 2,1g, rasvat 50,g, prote-
iini 14,7g, 541 kcal  

Lounas  Lihapullat ja   
paistetut kasvikset,    
HH 2,2g, rasvat 51,4g, 
prote-
iini 16g, 533 kcal  
  

Munakokkeli  
ja salaatti  
  
HH 2,1g, rasvat 49,7g, 
proteiini 15,5g, 519 
kcal  

Kanaa kermaisessa 
kastikkeessa paiste-
tuilla kaaleilla  
HH 2,1g, rasvat 
48,7g, proteiini 
16,9g, 518 kcal  

Jauheliha-tomaattipais-
tos, kananmuna, pap-
rika 15g  
HH 2,2g, rasvat 50,6g, 
proteiini 15,8g, 529 kcal  

Kinkkukiusaus ja sie-
mennäkkileipä: Marga-
riini 70% 22g, juusto 
28g  
HH 2,4g, rasvat 49,5g, 
proteiini 16,2g, 532 
kcal  

Karjalanpaisti ja freesatut 
kasvikset, pekoni 30g  
HH 2,3g, rasvat 50,8g, pro-
teiini 15,7g, 526 kcal  

Broileri ja parsakaali, pe-
koni 40g  
  
HH 2,2g, rasvat 49,6g, pro-
teiini 15g, 499 kcal  

Välipala  Mannapuuro ja jo-
gurtti, juusto 17g  
HH 2,3g, rasvat 49,7g, 
proteiini 15,9g, 535 
kcal  

Marjapirtelö ja pala 
juustoa (34g)  
HH 2,2g, rasvat 51g, 
proteiini 14,8g, 531 
kcal  

Jogurtti ja paistettu 
muna  
HH 2,2g, rasvat 
50,3g, prote-
iini 15,4g, 535 kcal  
  

Jogurttia saksanpähki-
nöiden ja vadelmien 
kera, avokado 60g, 
juusto 22g  
HH 2,1g, rasvat 48,6g, 
proteiini 15g, 521 kcal  

Kalkkunamunakas  
HH 2g, rasvat 50,6g, 
proteiini 15,2g, 522 
kcal  

Nakkeja ja kasviksia, majo-
neesi 2rkl  
HH 2,18g, rasvat 49,9g, pro-
teiini 14,6g, 514 kcal  

Ohukaiset   
HH 2,3g, rasvat 50,4g, pro-
teiini 16,7g, 505 kcal  

Päivällinen  Tonnikala-kasvis-
vuoka ja siemennäk-
kileipä: margariini 
70%, paprika 25g  
HH 2,2g, rasvat 50,2g, 
proteiini 
15,6g,  529 kcal  

Manteli-kalapuikot  
tofulla ja kasviksilla, 
majoneesi 1 rkl  
HH 2,2g, rasvat 49,6g, 
proteiini 16,7g, 
532 kcal  

Paistettu lohi ja sa-
laatti   
HH 2,1g, rasvat 
50,2g, proteiini 
16,7g, 524 kcal  

Pyttipannu   
HH 2,1g, rasvat 49,4g, 
proteiini 15,4g, 517 kcal  

Jauhelihapihvit kukka-
kaalimuhennoksella   
HH 2,2g, rasvat 49,7g, 
proteiini 16,1g, 506 
kcal  

Kermainen kanapata ja 
paistettua tofua  
HH 2,1g rasvat 49,5g, prote-
iini 16,9g, 523 kcal  

Pekoni-lihapullat ja muusi, 
majoneesi 10g  
HH 2,4g, rasvat 48,3g, pro-
teiini 15,5g, 527 kcal  

Ravintosisällöt yh-
teensä:  

HH 8,8g, rasvat 199,7g, 
proteiini 63g, 2102 kcal  
ketogeenisuussuhde: 
2,77  

HH 8,7g, rasvat 201g, 
proteiini 63g 2125 kcal  
ketogeenisuussuhde: 
2,79  

HH 8,6g, rasvat 
200,2g, proteiini 
63,4g, 2120 kcal  
ketogeenisuussuhde: 
2,77  

HH 8,6g, rasvat 199,5g, 
proteiini 62,2g, 2111 kcal, 
ketogeenisuussuhde: 2,81  

HH 9g, rasvat 199,4g, pro-
teiini 62,7g, 2077 kcal, 
ketogeenisuussuhde: 
2,77  

HH 9g, rasvat 201g, proteiini 
63,2g, 2103 kcal, ketogeeni-
suussuhde: 2,78  

HH 9,g, rasva 199g, proteiini 
62g, 2073 kcal, ketogeeni-
suussuhde: 2,79   
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  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  Lauantai  Sunnuntai  

Aamupala  Munakokkeli, pekonia 60 
g ja kurkkua 80 g  

  
HH 2,3g, rasvat 52,2g, pro-
teiini 15g, 534kcal  

Sämpylä 2 kpl, margariini 
70% 30g, 
kinkku 8g, kurkku 45g ja 
pekoni 15g  
  
HH 2,5g, rasvat 46g, pro-
teiini 17,5g, 524kcal  

Ketoleipä, margariini 
70% 35g kinkku 25g ja 
kurkku 40g  
  
HH 2,5g, rasvat 52,6g, 
proteiini 15,8g, 547kcal  

  

Kinkkumunakas  
  
HH 2,2g, rasvat 50,5g, 
proteiini 15,8g, 
520kcal  

Pekonimunakas  
  
HH 2,2g, rasvat 50g, 
proteiini 15,6g, 526 
kcal  

Kuitupommisämpylä, 
margariini 70% 20g, 
juusto 25g ja jogurtti  
  
HH 2,1g, rasvat 
49,3g, 14,8g, 576 kcal  

Sämpylät, nakit ja peko-
nia 15 g  
  
HH 2g, rasvat 50g, prote-
iini 14,8g, 530 kcal  

Lounas  Jauhelihapihvit ja freesatut 
kasvikset  
  
HH 2g, rasvat 55g, proteiini 
14g, 558 kcal  

Lihaisa kaaliwokki  
  
HH 2,2g, rasvat 52g, pro-
teiini 14g, 537 kcal  

Ketotortillat täytteellä  
  
HH 2g, rasvat 51,6g, pro-
teiini 16,1g, 541 kcal  

Liharuukku ja pais-
tettu tofu  

  
HH 2,3g, rasvat 51,1g, 
proteiini 15,9g, 532 
kcal  

Lihapullat kerma-
kastikkeessa ja kuk-
kakaalimuhennos  
  
HH 2,1g, rasvat 49g, 
prote-
iini 15g, 504kcal  

  

Nakit ja freesatut kas-
vikset  
  
HH 2,2g, rasvat 50,4g, 
proteiini 15,3g, 519 kcal  

Porsas-kasviswokki  

  
HH 2,1g, rasvat 50g, pro-
teiini 16,8 g, 523kcal  

Välipala  Peruna-porkkanarieskat, 
margariini 70% 40g, juus-
toa 40g, kinkkua 40g ja 
kurkkua 40g  
  
HH 2,3g, rasvat 45,2g, pro-
teiini 15,8g, 485 kcal  

Juustolla maustettu mu-
nakokkeli  
  
HH 2,1g, rasvat 52g, pro-
teiini 14,6g, 525 kcal  

Juustoleipänen, marga-
riini 70% 60g, kinkku 
60g, kurkku 60g ja pe-
koni 35g  
  
HH 2,2g, rasvat 51,3g, 
proteiini 15,1g, 522kcal  
  

Marjasmoothie ja 
paistettu muna  

  
HH 2,3g, rasvat 50,5g, 
proteiini 16g, 532 
kcal  

Pähkinägranola, 
mantelimai-
toa 2dl ja juustoa 
paloina 50g  

  
HH 2,2g, rasvat 
50,3g, prote-
iini 16g, 526 kcal  

Leikkelelautanen  

  
HH 2,1g, rasvat 
49,9g, proteiini 
16,0g, 528 kcal  

Marjapirtelö  

  
HH 2,2g, rasvat 51,1g, 
proteiini 14,8g, 531kcal  

Päivällinen  Tuorejuustolla päällystet-
tyä broileria ja kasviksia  
  
HH 2,4g, rasvat 49g, prote-
iini 16,5g, 514 kcal  

Bolognese ja paistettu to-
fua  

  
HH 2,2g, rasvat 49g, pro-
teiini 14,3g, 509 kcal  

Nakit ja muusi  
  
HH 2,1g, rasvat 50,1, pro-
teiini 14,9g, 518 kcal  

Nakki-kasvisvuoka  

  
HH 2,5g, rasvat 50g, 
proteiini 15g, 517 
kcal  

Jauheliha-pekoni-
munakas  

  
HH 2,2g, ras-
vat 52,8g, proteiini 
15,5g, 542 kcal  

Kaalilaatikko ja siemen-
näkkäri  

  
HH 2,3g, rasvat 49,2g, 
proteiini 16,4g, 523kcal  

Pizza (1 pieni annos)  

  
HH 2,2g, rasvat 48,6g, 
proteiini 16,5g, 511kcal  

Ravintosisällöt 
yhteensä:  

HH 9 g, rasvat 
201,4 g, prot. 61,3 g, 2092kcal  
Ketogeenisuussuhde= 2,86  

HH 9 g, rasvat 199 g, prot. 
60,4 g, 2095kcal  
Ketogeenisuussuhde= 2,86  

HH 8,8 g, rasvat 
206 g, prot. 62 g, 2139 kcal  
Ketogeenisuussuhde=2,9  

HH 9,3 g, rasvat 202 
g, prot. 62,7 
g, 2101kcal  
Ketogeenisuus-
suhde=2,8  

HH 8,7 g, rasvat 202 
g, prot. 62 g, 2098 
kcal  
Ketogeenisuus-
suhde=2,85  

HH 8,8 g, rasvat 199 
g, prot. 62,6 g, 2146 kcal  
Ketogeenisuussuhde=2,78  

HH 8,6 g, rasvat 200 
g, prot. 63 g, 2096 kcal  
Ketogeenisuussuhde=2,77  
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AAMUPALAT   

  

  

1. Kinkkumunakas  

  

2. Juustosämpylät  

  

3. Chia-vanukas ja leipä  

  

4. Siemennäkkileipä  

  

5. Peruna-porkkanarieskat  

  

6. Aamiaislautanen  

  

7. Mustikkainen soijajogurtti ja näkkileipä  

  

8. Leipä ja kaakao  

  

9. Munakokkeli  

  

10. Sämpylä  

  

11. Ketoleivät  

  

12. Pekonimunakas  

  

13. Kuitupommisämpylät ja jogurtti 

 


