
goes  
VÄLIPALA

Monipuoliset  
 eväät tarjoaa



Oikea ravitsemus on urheilijalle paitsi jaksamisen myös  

kehittymisen työväline. Terveellinen ja  monipuolinen  

sekä määrällisesti riittävä ruokavalio tehostaa palautumista  

harjoittelusta ja kilpailuista. Pienen urheilijan ruoan tulee olla 

helposti valmistettavaa, mutta myös hyvää ja monipuolista.  

Välipalaesitteen avulla saat vinkkejä lasten monipuolisiin  

välipaloihin.

Arjen ruokarytmi  
valmentautumisen tukena

Krista Gross

Sasu Salin

”Kroppa ja mieli pysyvät virkeänä, 
kun syö monipuolisesti ja  
säännöllisesti. Ihan tavallista  
kotiruokaa, terveellisiä välipaloja 
ja tarpeeksi nestettä – niillä pärjää 
hyvin.”

”Kun treenaa ja pelaa paljon, 
ovat oikeanlainen ravinto ja lepo 
tärkeitä. Niiden avulla palautuu 
nopeammin ja taas jaksaa  
painaa menemään.”



alle 5 min
4 annosta 
n. 1,05 €/annos 

250 g suomalaisia mansikoita (pakaste)
1 (200 g) banaani
1 tlk (250 g) Pirkka mietoa maitorahkaa
n. 2 dl maitoa
1/2 dl auringonkukansiemeniä
(hunajaa) 

1  Mittaa kohmeiset mansikat, kuorittu ja 
paloiteltu banaani, rahka, maito ja siemenet 
tehosekoittimeen.
2  Soseuta. Ohenna tarvittaessa lisäämällä 
maitoa. Makeuta halutessasi hunajalla. 
Tarjoa heti aamu- tai välipalana.

alle 15 min
2–3 annosta
n.  0,95 €/annos 

3 dl Pirkka maustamatonta AB jogurttia tai 
piimää
1 dl kauraleseitä
2 dl (100 g) mustikoita (pakaste)
1/2 dl Pirkka auringonkukansiemeniä
1/2 dl rusinoita
(n. 1 rkl fariinisokeria, hunajaa tai sokeria)
 
Sekoita ainekset keskenään ja anna turvota hetki 
ennen tarjoamista. (Makeuta halutessasi
fariinisokerilla, hunajalla tai sokerilla.)

Rahkasmoothie

Mustikkatuorepuuro

Treenien 
jälkeen 

MAISTUU

RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G
Energiaa 70,35 kcal / 294,34 kJ
Proteiinia 4,95 g
Hiilihydraatteja 7,35 g
Rasvaa 2,19 g

RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G
Energiaa 125,28 kcal / 524,17 kJ
Proteiinia 5,16 g
Hiilihydraatteja 14,02 g
Rasvaa 5,14 g



Banaani-mustikkarahka 
 
alle 15 min
3–4 annosta
n. 0,85 €/annos 

1 pieni banaani
1 tlk (200 g) Valio maustettua rahkaa, sitruuna tai 
vanilja
2 rkl maitoa
1–2 dl Pirkka mustikoita (pakaste)
(sokeria) 

1   Kuutioi banaani tai soseuta se haarukalla.
2  Sekoita banaani, rahka, maito ja kohmeiset   
mustikat keskenään. (Mausta halutessasi sokerilla.)
Tarjoa jälkiruokana tai välipalana

Pinaattipannukakku
30–60 min
8 annosta 
n. 0,20 €/annos 

1 ps (150 g) Pirkka pinaattia (pakaste)
7 dl kevytmaitoa
3 kananmunaa
2 dl vehnäjauhoja
1 1/2 dl hiivaleipäjauhoja
1 tl suolaa
1/4 dl juoksevaa rasvaseosta 

Lisäksi
Pirkka raejuustoa
Pirkka ohuen ohut saunapalvikinkkua

1  Sulata pinaatti pakkauksen ohjeen mukaan. 
Vatkaa kierrevatkaimella maidon joukkoon 
munat, jauhot, rasva ja suola. Anna turvota 
noin 30 minuuttia. Sekoita joukkoon sulatettu 
pinaatti.
2  Kaada pannukakkutaikina leivinpaperilla 
vuorattuun uunipannuun. Paista 225 asteessa 
noin 30 minuuttia. Tarjoa pinaattipannukakku 
raejuuston ja kinkkuviipaleiden kanssa.

RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G
Energiaa 97,37 kcal / 407,40 kJ
Proteiinia 3,55 g
Hiilihydraatteja 13,13 g
Rasvaa 3,24 g

RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G
Energiaa 121,43 kcal / 508,06 kJ
Proteiinia 6,43 g
Hiilihydraatteja 15,00 g
Rasvaa 4,29 g



Tuhti eväsleipä
alle 30 min
6 kpl 
n. 1,30 €/annos 

6 kpl Pirkka ruispalaleipää 

Pihvit
1 1/2 dl Pirkka kaurahiutaleita
1 dl maitoa
400 g Pirkka naudan jauhelihaa
1 kananmuna
n. 3 rkl makeaa chilikastiketta
n. 1/2 tl suolaa
ripaus mustapippuria 

Lisäksi
6 paistettua kananmunaa
basilikaa
2–3 (250 g) tomaattia
Pirkka hampurilaiskastiketta 

1   Valmista ensin pihvit. Mittaa kulhon pohjalle 
kaurahiutaleet ja maito. Anna turvota hetki. 
Lisää kulhoon jauheliha, muna, chilikastike, 
suola ja pippuri. Sekoita mureketaikina 
tasaiseksi.
2   Muotoile kostutetuin käsin leivinpaperille 
pellille 6 isoa pihviä. Paista 200 asteessa 15 
minuuttia.
3  Ripottele paistettujen kananmunien 
pinnalle basilikaa. Viipaloi tomaatit. Voitele 
leivät hampurilaiskastikkeella. Täytä pihvillä, 
munalla ja tomaatilla. Paina päälle kansileipä. 
Kääri kelmuun ja tarjoa retkieväänä.

Porkkanateeleivät 
 
alle 30 min
8 palaa 
n. 0,25 €/annos 

3 dl Pirkka hiivaleipävehnäjauhoja
1 1/2 dl Pirkka kaurahiutaleita
2 rkl Pirkka auringonkukansiemeniä
2 tl leivinjauhetta
1/2 tl suolaa
2 dl maitoa
2 dl porkkanaa hienoksi raastettuna
2 rkl öljyä 

1  Sekoita kuivat aineet kulhossa. Lisää kylmä maito, 
porkkanaraaste ja öljy. Sekoita tasaiseksi taikinaksi.
2  Jaa taikina kahteen osaan leivinpaperilla vuoratulle 
pellille. Taputtele jauhotetuin käsin pyöreiksi,  
noin 1 1/2 cm:n paksuisiksi leiviksi.
3  Jaa leivät neljään osaan kevyesti taikinapyörällä. Pistele 
haarukalla. Paista 225 asteessa uunin keskitasolla  
noin 13 minuuttia. Tarjoa porkkanateeleivät tuoreina voin 
ja juuston kanssa.RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G

Energiaa 155,59 kcal / 650,99 kJ
Proteiinia 11,13 g
Hiilihydraatteja 14,92 g
Rasvaa 5,29 g

RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G
Energiaa 217,46 kcal / 909,85 kJ
Proteiinia 6,89 g
Hiilihydraatteja 27,03 g
Rasvaa 8,91 g



Broileribagelit ja jogurttikastike 
alle 30 min
4 annosta 
n. 1,40 €/annos 

n. 150 g grillattua broilerinlihaa
4 kpl Pirkka seesamibageleita
1 pieni (n. 120 g) punainen paprika  
tai suippopaprika
jääsalaattia 

Kastike
1 dl (200 g) Pirkka turkkilaista jogurttia
2–3 rkl Pirkka mangochutneya
ripaus suolaa
ripaus mustapippuria 

Tonnikalawrap 
alle 30 min
4 annosta 
n. 2,00 €/annos 

1 tlk (185g/130g) Pirkka tonnikalapaloja vedessä MSC
1 prk (200 g) Pirkka raejuustoa
1/2 rs (à 180 g) Pirkka ruohosipulituorejuustoa
1 dl ruohosipulia hienonnettuna
1 rkl sitruunanmehua
ripaus suolaa ja mustapippuria
1 (150 g) pieni paprika
pala (150 g) kurkkua
1/2 ps (à 100 g) Pirkka jääsalaattia 

Lisäksi
4 Pirkka tortillaa

1   Sekoita kulhossa raejuusto, tuorejuusto 
sekä valutettu tonnikala. Purista sitruunan-
mehu. Lisää sitruunanmehu ja ruohosipuli 
seokseen. Mausta suolalla ja pippurilla.
2  Puhdista ja kuutioi paprika. Kuutioi kurkku. 
Huuhtele ja revi salaatti pienemmäksi.
3  Levitä tortillojen päälle reilusti tonnikala- 
täytettä, paprikaa, kurkkua ja salaattia. 
Taittele taskuiksi. Tarjoa tonnikalawrapit 
sellaisenaan lounaaksi tai iltapalaksi.

1  Leikkaa kypsä broilerinliha ohuiksi viipaleiksi
2  Suikaloi paprika. Sekoita kastikeainekset 
keskenään.
3  Halkaise bagelit ja voitele ne kastikkeella. 
Täytä jääsalaatinlehdillä, broileriviipaleilla ja 
paprikasuikaleilla. Lusikoi kastiketta bageleille ja 
aseta kansi paikoilleen.

HELPOSTI hyvää ja herkullista

RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G
Energiaa 169,14 kcal / 707,68 kJ
Proteiinia 10,67 g
Hiilihydraatteja 24,66 g
Rasvaa 2,81 g

RAVINTOSISÄLTÖ PER 100G
Energiaa 128,57 kcal / 532,86 kJ
Proteiinia 10,48 g
Hiilihydraatteja 12,38 g
Rasvaa 4,29 g



Koripalloliitto, koripalloseurat ja paikalliset  
K-ruokakaupat järjestävät vuoden 2015 aikana  

alakouluikäisille muun muassa koripallotapahtumia sekä
Pikkusudet-koriskouluja ympäri Suomen. Tavoitteena on 

edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja  
kannustaa nuoria liikkumaan.

 
Yhteistyö tukee Keskon vastuullisuustyön tavoitteita sekä 

periaatetta olla mukana hankkeissa, jotka liittyvät  
lapsiperheiden arkeen ja hyvinvointiin.


