
NEWS YOU CAN USE

Joululoma on takanapäin, ja
arkinen aherrus kouluissa alkaa.
Aikainen herätys, pikainen
pukeutuminen ja suoriutuminen
koulumatkalle ovat jo haaste
sinänsä – laadukkaan ja moni-
puolisen aamupalan nauttimise-
en ei sitten enää jääkään aikaa. 

On tunnettu tosiasia, että kunnon
aamupalan nauttivat lapset suo-
riutuvat koulussa paremmin kuin
aamiaisen kokonaan väliin jät-
tävät koulukaverinsa. Useimpien
asiantuntijoiden (SAB mukaan
lukien) mielestä aamupala on
päivän tärkein ateria. Se katkai-
see koko yön kestäneen "paaston".
Aamiaisesta aivot ja elimistö saa-
vat energiaa, jota hyvän päivän
aloitukseen tarvitaan. Ilman aami-
aista elimistön energiataso jää
alhaiseksi ja ihmisen keskitty-
miskyky heikkenee. 

Erittäin kiinnostava on tutkijoi-
den havainto (piakkoin ilmesty-
vässä Appetite-tiedejulkaisun
numerossa), jonka mukaan run-
saasti yksinkertaisia hiilihydraat-
teja sisältävä ja glykeemiseltä vas-
teeltaan korkea aamupala sai
aikaan nopean laskun lasten oppi-
miskyvyssä. Sen sijaan lapset, joi-
den aamupala koostui pääasiassa
glykeemiseltä vasteeltaan alhai-
sista yhdistelmähiilihydraateista,
jaksoivat keskittyä opetukseen
pidempään. Lapset, joiden
aamupalan glykeeminen vaste
oli korkea, saivat reaktioajan
mittauksessa saman tuloksen
kuin 70-vuotiaat, vain muutama
tunti ruokailun jälkeen. Lapsilla,
joiden aamupalan glykeeminen
vaste oli alhainen, oppimiskyvyn

lasku jäi selvästi vähäisemmäksi.
Itse asiassa se oli vain puolet ver-
tailuryhmän arvoista!

Tutkimus vahvistaa osaltaan käsi-
tystä aamupalan merkityksestä.
Se osoittaa myös, miten tärkeää
on valita aamiaispöytään hiilihyd-
raatteja, joiden glykeeminen vaste
on alhainen. Yhteenvetona voita-
neen siis todeta, etteivät virvoi-
tusjuomat ja suklaapatukat täytä
elimistön laadukkaan polttoaineen
kriteerejä.

NutriShake on hyvä 
alku uudelle päivälle
NutriShake on hyvä aamupalarat-
kaisu kiireiselle tai nirsolle koulu-
laiselle. NutriShake sisältää
oikeassa suhteessa yksinkertaisia
ja yhdistelmähiilihydraatteja,
jotka antavat koulupäivän aikana
tarvittavaa pitkäkestoista ener-
giaa. Juoma on myös loistava
proteiininlähde, sisältäähän se
kaikki 22 ihmiselle välttämätöntä
aminohappoa. Proteiineja tarvi-
taan koko ajan kudosten kasvuun
ja korjaamiseen. NutriShaken
herkullisia makuja on neljä ja se
sekoittuu helposti maitoon tai
mehuun.

GR2 Control Meal
Replacement Protein
Shake
GR2 Control Meal Replacement
Protein Shake on ateriankorvike-
juoma, jonka on kliinisissä tutki-
muksissa osoitettu säätelevän gly-

keemistä vastetta. Se varmistaa,
että elimistö saa tarvitsemansa
ravintoaineet ja estää veren soke-
ritason heilahtelut. GR2 Control
Meal Replacement Protein Shake
on täydellinen "ateria juoma-
lasissa", ja se on yhtä maistuva
kuin terveellinenkin. Jauhe seko-
ittuu helposti nesteeseen. Suussa
sulavia makuja on kaksi:
Chocolate Dream ja Vanilla
Whisper.
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"Älykäs" aamupala on
paras alku koulupäivälle!

“Viidesosa sinunkin kehostasi
koostuu proteiineista, ja kaik-
ki nämä proteiinit ovat peräi-
sin siitä mitä syöt. Siksi nuori
tarvitsee kasvaakseen ja kehit-
tyäkseen riittävästi laadukkai-
ta proteiineja. Otetaan esi-
merkiksi teini-ikäinen tyttäre-
ni, joka on lähes 178 cm pitkä.
Ei siitä kovin kauan ole kun
hän oli pieni lapsi! Ja tämän
hämmästyttävän kasvun taus-
talla ovat proteiinit!"
Arianna Carughi, Ph.D.
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