
Proteiini

Ikääntyessä proteiinin tarve lisääntyy. 

Osaatko täyttää lautasesi oikein?

 
Hyvällä 

ravitsemuksella 
on suuri merkitys 

ikääntyneen 
toimintakyvylle, 

terveydelle ja 
elämänlaadulle.

Gery Voimaa ruuasta



Ikääntyessä proteiinin tarve lisääntyy. 
Saatko tarpeeksi proteiinia?

Broileriateria

proteiinia

25 g

Kala-ateria, 
pannuahvenet 

proteiinia

24 g

Kaalilaatikko

proteiinia

15 g

Kasvissosekeitto ja raejuusto

proteiinia

9 g

proteiinia

28g

Hernekeitto

Suositus
Ikääntyneelle suositellaan proteiinia 
1,2–1,4 g painokiloa kohden päivässä. 
Noin 60 kg painava henkilö tarvitsee 
proteiinia vähintään 70 grammaa, 
vastaavasti noin 80 kg painava henkilö 
vähintään 100 g proteiinia päivässä.  



Lisää proteiinin saantiasi 

Marjarahka Voileipä Pähkinät ja omena Rahkapirtelö

10 g15 g 5 g 15 g

Maitolasi Jogurtti 2 dl Täysjyväleipäviipale

3 g7 g7 g

Riittävä proteiinin saanti yhdessä liikunnan kanssa 
antaa lihaksille voimaa. Tarvitset proteiinia myös  
pysyäksesi terveenä. 

Hyviä proteiinin lähteitä ovat kala, kana, kanan
muna, liha ja maitotuotteet. Myös palkokasveis
ta, pähkinöistä ja täysjyväviljasta saat proteiinia.

valitsemalla proteiinipitoisia välipaloja

Tiesitkö että, 
Mausta jogurtti- tai rahkavälipala 
tuoreilla marjoilla – saat runsaasti 
elimistölle tärkeitä ravintoaineita



Esimerkki päivän aterioista, joista saat yhteensä noin 100 g proteiinia 

Esimerkkiateriat     Proteiinia    Energiaa

Aamupala

2 viipaletta täysjyväleipää (6) + levite + 
kalkkunaleike 4 siivua (7), juusto 2 siivua (6), 
kurkkua ja tomaattia, hedelmä, kahvi   20 grammaa    350 kcal

Lounas
Broilerin rintafilee (23), riisi (2), kasvissekoitus,
täysjyväleipä (3), lasi maitoa (7)    35 grammaa    500 kcal

Välipala
Hedelmärahka      15 grammaa    300 kcal

Päivällinen
Ohrapuuro maitoon, marjakeitto    10 grammaa    350 kcal

Iltapala
2 karjalanpiirakkaa (6), kananmunalla (7), 
lasi maitoa (7), paprikaa, salaattia    20 grammaa    400 kcal

Yhteensä      100 grammaa    1900 kcal

suluissa proteiinin määrä grammoissa, 
esimerkiksi (6) = 6 grammaa proteiinia

Esimerkki päivän aterioista, joista saat yhteensä noin 70 g proteiinia   
       
Esimerkkiateriat       Proteiinia    Energiaa

Aamupala
Puuro maitoon (15), marjoja    15 grammaa    300 kcal

Lounas
Kaalilaatikko 300 g (15), puolukkasurvos, 
täysjyväleipäviipale (3), lasi maitoa (7)   25 grammaa    450 kcal

Päiväkahvi
Kahvi ja rahka-omenapiirakka (5), pähkinöitä (5)  10 grammaa    400 kcal

Iltapala
2 voileipää päällisineen (20), kasviksia, hedelmä  20 grammaa    350 kcal

Yhteensä      70 grammaa    1500 kcal

suluissa proteiinin määrä grammoissa, 
esimerkiksi (14) = 14 grammaa proteiinia

Lisää tietoa: www.voimaaruuasta.fi ja www.gery.fi

Voit koostaa ruokavaliosi monella tavalla

Yhteistyössä: Syö hyvää -hanke, Martat, Maito ja Terveys ry, Maa-ja kotitalousnaiset, Lihatiedotus, Vanhustyön keskusliitto ry

Muistathan myös kasvikset!
Salaatin saat maistuvaksi öljypohjaisella 
salaatinkastikkeella.


