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Ketogeeninen ruokavalio tarkoittaa ruokavaliota, josta on karsittu pois 
ylimääräiset hiilihydraatit ja lisätty tilalle hyviä rasvoja. Proteiinia tässä 
ruokavaliossa syödään suositusten mukainen määrä.  

Ketogeeninen ruokavalio tarkoittaa alkuperäistä ja aitoa ruokaa, jossa 
einekset, sokeri, viljat, juurekset ja hedelmät jäävät ruokavaliosta pois.  

Ketogeeniseen ruokavalioon kuuluvat kaikki maanpäälliset kasvikset, 
pähkinät ja siemenet, lihat, kana, kalat, äyriäiset, kananmuna, juustot, 
rasvaiset maitotuotteet ja luonnolliset rasvat, kuten voi, neitsyt oliivi- ja 
kookosöljy ja avokado. Myös marjat soveltuvat tietyiltä osin ketoruokavalioon. 

Ketogeeninen ruokavalio on monipuolinen ja hyvinvointia tukeva ruokavalio, 
jolla on myös terapeuttisia vaikutuksia elimistöön. 

Johdanto





K etogeeninen ruokavalio on saanut nimensä ketoosista 
ja ketoaineista. Ketoosi on ihmisen toinen luonnollinen 
aineenvaihduntatila, jossa keho käyttää hyväkseen 

ketoaineita ja rasvaa. Yleisemmin nykyihmisen keho käy 
sokerilla, eikä monikaan koe ketoosia ja rasvanpolttotilaa 
elämänsä aikana. 

Ketogeenisellä ruokavaliolla on mahdollista tukea omaa 
hyvinvointiaan ja terveyttään monilla tavoilla. Moni huomaa 
epämääräisten vatsavaivojen, turvotuksen ja esimerkiksi 
päänsärkyjen helpottavan. Ketogeeninen ruokavalio tuo 
tasaista verensokeria ja energiaa, jolla jaksaa arjessa paljon 
paremmin. Päivänokosten tarve ja ruokailujen jälkeinen 
väsymys sekä nälkäpiikit ja kiukkuinen olo jäävät pois. 

Ketogeeninen ruokavalio on myös tehokas tapa pudottaa 
painoa. Kyseessä ei ole ”hätätila”, kuten usein virheellisesti 
näkee kerrottavan, vaan ravitsemuksellinen ketoosi, johon 
päästään muuttamalla ravinnon makroravinteiden 
(hiilihydraatti, rasva ja proteiini) suhteita ruokavaliossa. Tällöin 

keho alkaa polttaa rasvaa kehosta 24/7, sekä kehon omia 
rasvavarastoja, että ravinnosta saatavaa rasvaa.  

Ketogeeninen ruokavalio kannattaa aloittaa ohjattuna, sillä 
huolimatta helppoudestaan, muutosvaiheessa moni asia voi 
mennä pieleen, jos ei tiedä mitä tekee. Asiantuntijan 
ohjauksessa muutos lähtee liikkeelle oikein ja tuki ja tieto on  
tarpeen alkuvaiheessa, kun opetellaan syömään ja ajattelemaan 
kokonaan uudesta näkökulmasta. Keto ei ole pelkästään hyvää 
ja terveellistä ruokaa, vaan kokonainen elämäntapa, joka pitää 
sisällään paljon tietoa ja mielenkiintoista opittavaa! 

Keto on mahdollisuus voida paremmin! Sen avulla vähintäänkin 
kymmenet tuhannet ihmiset kautta maailman ovat saaneet 
apua epämääräisiin ongelmiin, joista me nykyihmiset kärsimme 
toisinaan aivan tietämättämme. Vastoin yleistä käsitystä, 
ketogeeninen ruokavalio on helppo, terveellinen ja useimmille 
sopiva ruokavalio. Jos sinulla on perussairaus tai lääkitys, 
keskustele lääkärin kanssa ruokavaliomuutoksista. 

Mikä on ketogeeninen ruokavalio?





1. Ketogeeninen ruokavalio on yksipuolinen ja siinä syödään 
ainoastaan pekonia, voita ja kananmunia. VÄÄRIN! 
Ketogeenisellä ruokavaliolla syödään monipuolisesti 
kasviksia sekä proteiinia ja rasvaa hyvistä lähteistä. 
Lähiruoka ja kotimaisuus onnistuu ketollakin! 

2. Ketogeenisellä ruokavaliolla ei saa riittävästi kuituja. 
VÄÄRIN! Ketogeenisellä ruokavaliolla on täysin mahdollista 
saada kuituja, vieläpä hyvistä lähteistä kuten kasvikset, 
marjat, pähkinät, siemenet, avokado ja erilaiset 
gluteenittomat jauhot, kuten psyllium. 

3. Ketoosi on hätätila. VÄÄRIN! Ketoosi on ihmisen toinen 
luonnollinen aineenvaihduntatila. Ketogeeninen ruokavalio 
vie ravitsemukselliseen ketoosiin, joka ei ole hätätila.  

4. Ketoosissa ei voi olla pitkiä aikoja. VÄÄRIN! Moni kokee 
ketoosin tilaksi, jossa on erittäin hyvä olla aina, ja ketoosista 
poistuminen tuntuu heti epämielyttävänä olotilana.  

5. Ketogeeninen ruokavalio on kallis. VÄÄRIN! Ketogeeninen 
ruokavalio ei tule sen kalliimmaksi, kuin mikään muukaan 
ruokavalio. Ravintotiheä ruoka ja ruokailujen harveneminen 
sekä einesten ja herkkujen jättäminen kauppaan tulee 
lopulta edullisemmaksi. Keto on yksinkertaista, oikeaa 
ruokaa! 

6. Ketolla ei voi liikkua. VÄÄRIN! Kun keho on sopeutunut 
rasvanpolttoon, liikunta sujuu mainiosti. 

7. Ketolla täytyy syödä paljon lihaa. VÄÄRIN! Ketolla ei ole 
pakko syödä lihaa ollenkaan.  

TERVETULOA TUTUSTUMAAN KETOELÄMÄÄN! 
WWW.ROUVAKETO.FI 

Tämän materiaalin jakaminen ja kopiointi on sallittua. 

Rouva Keto Oy 

Oikaisuja ketosta!

http://WWW.ROUVAKETO.FI
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