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” Grammalleen määritelty fitnessruoka-
valio ja raskas treeni eivät sovi minulle. 

Kokeilin niitäkin, mutta kilot palasivat. Stres-
saannun tiukoista säännöistä.

Puoli vuotta sitten ymmärsin, että tarvit-
sen painonpudotukseen apua. Koska arvostan 
tutkittua tietoa, googlasin laillistettua ravit-
semusterapeuttia. Törmäsin Pirjo Saarnian 
verensokeridieettiin. Innostuin sallivammasta 
ruokavaliosta.

En tunne laihduttavani. Enemmänkin opet-
telen syömään ja kokoamaan ateriani oikein.

SYÖN TAVALLISTA RUOKAA viidesti vuorokaudessa. 
Ateriani sisältävät hyviä rasvoja, kuituja, pro-
teiinia ja maltillisesti hiilihydraatteja. Aamu-
palalla on puuroa, marjoja ja kuitua sisältävää 
rouhetta. Lounaalla valitsen runsaasti kas-
viksia tai keiton ja leipäviipaleen. Välipalaksi 
nautin neljä pähkinää ja mandariinin. 

Nautin myös hapanmaitotuotteita, kuten 
piimää. Ne tekevät hyvää suolistolle. Juon vih-
reää teetä ja inkiväärijuomaa, joiden luvataan 
rauhoittavan kehoa ja tulehduksia.

Aluksi epäilin, miten pärjään pienin annok-
sin. Kun aloin luottaa, ohjeet alkoivat toimia. 

PUNNITSEN JA MITTAAN ITSENI kahden viikon välein 
työterveyshuollossa. Kolmessa kuukaudessa 
olen laihtunut kahdeksan kiloa ja vyötärö on 
kaventunut 14 senttimetriä. On hämmästyttä-
vää, että paino on jatkuvasti laskussa.

Tuntuu häkellyttävältä huomata vaatekoon 
pieneneminen. Voin käyttää useaa numeroa 
pienempiä housuja. Koska jaksan paremmin, 
olen alkanut pyöräillä työmatkani. Pitkän 
polkemisen jälkeen on nälkä. Mieleeni saat-
taa vielä nousta ajatus kasasta kinkku-juusto-
leipiä, mutta valitsen silti rahkaa ja marjoja.

 
KÄSITYKSENI RUOASTA on muuttunut. Terveelli-
nenkin ateria voi olla hyvää. Syön enää har-
voin pastaa tai jälkiruokia. Syntymäpäivänäni 
ja esikois kirjani julkistustilaisuudessa söin 
kak kua ja join viiniä. Sitten palasin ruotuun.

Jos laihdutusyritykset epäonnistuvat, suosit-
telen hakemaan apua. Aika helpot vinkit riittä-
vät, ja turhat itsesyytökset jäävät.

Elämänmuutoksessa ei kannata kiirehtiä. 
Tavoitteeni on olla normaalipainoinen parin 
vuoden sisään.” ○

– Ongelmani ei 
ollut makean 
syöminen vaan 
rakkaus hyvään 
ruokaan. Nyt 
tiedän, että ter-
veellinenkin ruoka 
voi olla hyvää, Sini 
Kelo kertoo.

– 8 KG JA –14 
SENTTIMETRIÄ 
VYÖTÄRÖLTÄ

VERENSOKERIDIEETTI
Perustuu: Tasaiseen veren sokeriin. Liian suuret heilahte-
lut aiheuttavat nälkää ja väsymystä.
Kehittäjä: Terveystieteiden maisteri, laillistettu ravitse-
musterapeutti Pirjo Saarnia.
Lupaus: Auttaa painonhallinnassa ja makean himossa. Voi 
parantaa silmien terveyttä, koska heittelevä verensokeri 
ei enää vaurioita verisuonia.
Pääperiaatteet: Säännölliset ravinteikkaat ateriat. Jokai-
sella ruoalla on maltillisesti kuituja ja proteiineja, suolis-
toa hoitavia hapanmaitotuotteita sekä pehmeitä rasvoja, 
jotka pitävät nälkää poissa. Vältetään sokeria ja nopeita 
hiilihydraatteja.
Kenelle: Ihmiselle, joka haluaa vähentää keskikehon ras-
vaa. Dieetti voi hyödyttää diabeetikkoja ja auttaa suolisto-
vaivaisia. Sopii pikadieetteihin kyllästyneille.

Lue lisää: ravintomaailma.fi

Paino laskee vielä
Muistiasiantuntija Sini Kelo, 40, Lahti.  
Noudattaa verensokeridieettiä.


