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Kuinka saada kuidun 

mukana myös parasta 

proteiinia? 

Katso YouTube –esitykseni 

Osa 3 d) WFPBD Täysjyvä. 
Sis. gluteeni-intoleranssin ja 
lihavuusepidemian kaivelua. 
ENGLISH SUBTITLES 
https://www.youtube.com/watch?v=
1H6iEArfI4U&t=236s

&
Osa 3 d) WFPBD - Käy pelotta 
päin PALKOKASVEJA 
https://www.youtube.com/watch?v=
6fuRFWOiEls

ABOUT THE MIRACLE OF 

FIBER on my YT-video about

full grains and gluten

intolerance:
https://www.youtube.com/watch?v=
1H6iEArfI4U&t=236s

& for Finnish speaking folks

about legumes latter link above.
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Tutkittavat / Participants
Kasvissyöjät (13 vegaania ja 18 lakto-ovo-vegetaristia) saatiin mukaan 

sosiaalisen median kautta. Sekasyöjät (25) sen sijaan poimittiin 

lääketieteellisen yliopiston työntekijöiden opiskelijoiden joukosta. 

Kaikki 56 osallistujaa olivat perusterveitä ja noudattaneet ruokavaliotaan 

vähintään vuoden. Keskimäärin kolmekymppiset kasvissyöjät olivat kuusi

vuotta vanhempia kuin sekasyöjät. 

Kuvakaappaus Table 1. Gogga et. al. 2021. Tarkemmin otsikkodiassa.  

Medical students

and workers of 

Gdańsk University

Recruited by social media Ref. Gogga et. al. 

2021. Spesificly in

the first slide.  
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Ruokavaliot ja niiden energiaravintoaineet
/ Diets and macronutrients in them

Ravintoaineen päivittäinen keskivertosaanti VEGAANIT VEGETARISTIT SEKASYÖJÄT

RASVAA yhteensä            / Total FAT 49 g 64 g 56 g

HIILIHYDRAATTEJA        / Carbohydrates 277 g 222 g 233 g

KUITUA         / Fiber 51 g 33 g 25 g

PROTEIINIA / painokilo     / Protein / w-kg / day 0.8 g 0.8 g 1.2 g

Lähde: Gogga et. al. 2021. Tarkemmin otsikkodiassa. Kuvakaappaus (merkinnät lisätty) Table 2. ja  energiaravintoainelukemat taulukosta 4. 

PULSE = pavut, herneet ja linssit

NUTS = pähkinät

SEEDS = siemenet.

WHOLEMEAL / -GRAIN =Täysjyvä

OATS = kaura

RICE = riisi

POTATOE = peruna

OIL = öljy (oliivi, pellava-, rypsiöljy)

DAIRY =

lypsymaitotuotteet:Jogurtti, maito,

juusto, raejuusto

EGGS = munat

MEAT = liha

FISH = kala

CONFECTIONERY = leivokset, 

karkit
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Ruokavalioiden rasvat / Fats in diets

Pitkäketjuisten EPA - ja DHA –rasvahappojen saannissa 

”ei valitettavasti ollut eroa kasvis- ja sekasyöjien välillä”.

Ravintoaineen päivittäinen keskivertosaanti VEGAANIT VEGETARISTIT SEKASYÖJÄT

RASVAA yhteensä                      / Total FAT 49 g 64 g 56 g

Kovaa rasvaa (SFA)                   /  Saturated fats 9  g 18 g 23 g

Kolesterolia                                / Cholesterol 0 g 72 mg * 218 mg

Monityydyttymätöntä (PUFA)  / Polyunsat. fat 21 g 15 g 9 g

* Oletan että taulukossa 4. on painovirhe; saanti ei voi olla negatiivinen luku (40.80 – 71.80 = - 31)   * Typing error in article

Vegaanien ruokavalio 

sisälsi erityisen paljon 

välttämätöntä Omega-3 –

alfalinoleenihappoa (ALA). 

Taulukon tiedot Table 4. ja kuvakaappaukset Gogga et. al. 2021.Tarkemmin otsikkodiassa.  



Painoindeksi (BMI)  ja rasvaprosentti (BF%)

Tutkittavat olivat sitä hoikempia, mitä kasvispainotteisempi 

heidän ruokavalionsa oli, mutta ryhmien välillä ei ollut tilastollista 

eroa. Alimman ja ylimmän neljänneksen osalta rasvaprosentin 

(BF%) vaihteluväli oli 

VEGAANEILLA 17.1 – 20.7 % 

LAKTO-OVO-VEGETARISTEILLA 18.4 – 26.0 %

ja KAIKKIRUOKAISILLA 21.7 – 27.7 %
Rasvaisimpienkin vegaanien BF% oli siis prosenttiyksikön 

pienempi kuin solakimpien sekasyöjien. Silti ryhmien tulokset 

eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (?).

ACLM:n lähdeviitteessä Muth N. 2018 What are the guidelines for percentage of body

fat loss? naisten minimirasvaprosentiksi mainitaan 10-12% ja naisurheilijoiden 

rasvaprosentiksi 14-20%. BF 21-24% taso kuvaillaan edelleen terveelliseksi, ja 

25-31 % hyväksyttäväksi. Rasvapitoisuus vähintään 32% katsotaan lihavuudeksi.

InBody –mittauksen BF% viiteraja naisille on 18-28%. Virallisia tarkkoja rajoja ei ole. 
Kuvakaappaukset (merkinnät lisätty) Gogga et. al. 

2021.Tarkemmin otsikkodiassa.  
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Veressä kiertävät rasvat ( mmol / l )

TRIGLYSERIDIT

olivat erinomaiset

kaikilla vegaaneilla

KOKONAIS-

KOLESTEROLI

oli paras vegaaneilla

3.3 mmol/l                    2.7 – 4.9 mmol/l

4.4 mmol/l 3.0 - 5.4 mmol/l

3.9 mmol/l                    3.0 – 5.3 mmol/l

1.6 mmol/l                    1.1 – 2.8 mmol/l

2.3 mmol/l 1.3 - 3.1 mmol/l

2.2 mmol/l                    1.1 – 3.8 mmol/l

1.6 mmol/l                    1.5 – 1.7 mmol/l

1.6 mmol/l 1.5 - 1.7 mmol/l

1.5 mmol/l                    1.2 – 1.8 mmol/l

HDL-kolesteroli 

oli hyvä kaikilla, 

kasvissyöjillä vielä

sekasyöjiä parempi

LDL-kolesteroli oli

paras vegaaneilla

0.8 mmol/l                    0.5 – 0.9 mmol/l

0.8 mmol/l 0.5 - 1.7 mmol/l

0.7 mmol/l                    0.5 – 2.6 mmol/l

Kuvakaappaus Table 3. Gogga et. al. 2021. mg/L -yksiköt muutin SI-järjestelmän yksiköiksi. Lähdeviite tarkemmin otsikkodiassa.  
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Fats in blood (mg / dl)

Excellent in all vegans

Best in vegans

All had fine values

Print screen Table 3. Gogga et. al. 2021. Ref. details on the first slide.

Best in vegans
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KUITU!  KUITU!  KUITU!  /  FIBER !!!
Kasvikunnan antimien lisäksi

rintarauhasperäisiä ruokia ja 

munia syöneiden LDL-kolesteroli 

oli keskimäärin + 44 % 

korkeampi kuin vegaaneilla. 

Korkeimmat LDL-lukemat 

löytyivät kaikkiruokaisten 

joukosta. 

Vegaanit saivat ravinnostaan 

KUITUA yli tuplaten sekasyöjiin 

verrattuna, ja + 55 % enemmän 

kuin muut lihan ja kalan karttajat.

KUITU VARJELEE 

SYDÄNSAIRAUKSILTA 

ANNOSVASTEISESTI. 

Lähde: Gogga et. al. 2021. Ks. otsikkodia.



z Johtopäätökset / Conclusions

“The encouraging effects of plant-based 

diets with a high fiber and PUFA content 

should be part of individualized primary 

and secondary prevention of CVD. 

Enriching omnivore diets with these 

nutrients may also be beneficial for 

cardio-vascular health.”

Undoubtfully the omnivores selected to this 

study were more health conscious than average 

meat-eaters. Still these were the results. 

Furthermore, The SloLifestyle Study was

supposed to show, that there`s no difference in 

risk factors between different diets, if they`d

be ”healthfully” followed. Outcomes? 

Check out 
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.k

otisivukone.com/SloLifestyle_Study.pdf

Vapaa suomennos: ”Runsaasti kuitua ja 

pehmeää rasvaa sisältävien kasvisruoka-

valioiden suosittelu tulisi ottaa osaksi 

sydänsairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 

liittyvää yksilöllistä ohjausta.

Kaikkiruokaisetkin voisivat hyötyä näiden 

ravintoaineiden osuuden lisäämisestä 

dieettiinsä.”

Tämän puolalaistutkimuksen sekasyöjät olivat 

lääketieteellisen yliopiston työntekijöinä ja 

opiskelijoina oletettavasti keskivertoa 

terveystietoisempia. 

SloLifestyle Study:n tarkoitus oli osoittaa

terveellisesti toteutettujen ruokavalioiden

tasavertaisuus riskitekijöissä.

Kuinkas siinä kävikään? Katso: 
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.

kotisivukone.com/SloLifestyle_Study.pdf

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/SloLifestyle_Study.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/SloLifestyle_Study.pdf

