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RUOKAVALIOT    eli   DIEETIT               Sisällysluettelo sivut 1-2: 
 
Eläimen, kasvin ja mikro-organismin määritelmät                                                             sivu 3 
 
Hyvä tietää tutkimuksista:   
 
 

P-arvo on todennäköisyys, 

jolla saman tuloksen saa 

aikaan sattumalta -> mitä 

pienempi P-arvo, sitä 

luotettavampi tulos.   

  Jos tuloksen p-arvo on 0.5, se 

tarkoittaa sitä, että arpomalla 

puolet tuloksista saadaan 

näyttämään samanlaisilta. 

Tilastollisesti luotettavan 

tuloksen  ylärajana pidetään                                                      

yleensä p-arvoa 0.05.  
http://blite.iki.fi/artikkelit/p-arvo/.  

Riskivähenemässä riskisuhde 

(RR = risk ratio) on pienempi 

kuin  1.0; myös 

luottamusvälin (CI 

=confidence interval) 

molempien lukujen tulisi olla 

alle 1, jotta tulos on looginen.  

 

 
RUOKA-AINEIDEN ja  RUOKAVALIOIDEN TERVEELLISYYDEN vertailua                                  4 

 
SEKARUOKAVALIO = PERUSRUOKAVALIO  eli  karni-pollo-pesco-lakto-ovo-vegetaarinen 
 

• Länsimainen ruokavalio                                                                                                        7 
    -    suomalaisen ruokavalion puutteita                                                                           8 
 

• Ravitsemussuositusten mukainen = Itämerellinen ruokavalio                                     9                                                 
-  Väite, ettei Itämerellinen ruokavalio korjaa verensokeri- tai rasva-arvoja, on tutkimuksista temmattu: 

     Katso suositustemme  takana oleva ”vahva näyttö”:                                      alk. s. 10 
                                         Dieetti voidaan määritellä eri tavoin eri yhteyksissä:  BSDS              11 

                                                ”NORDIET” -tutkimus  (Adamsson 2011)                                               12 
                                                DPP - yhdysvaltalainen laihdutus- ja liikuntatutkimus                         14 

                                                vs. Elämäntapasairauksien interventio  vs. Adventistit                        15 

                                                The Finnish Diabetes Prevention Study (DPS)                                         16                                               

                                                Olsen et. al. 2011 ”NORDIC HEALTHY DIET”  ja kuolleisuus                   21                                     

                                                SYSDIET ”A Healthy Nordic Diet” - ei mennyt niinkuin Strömsössä...   21                                
                                                ”A NEW NORDIC DIET!”  - 12 kk:ssa lihottiin vähemmän takaisin            30                                                                 

                                                 THE  SYSDIMET  STUDY    - ei toiminut koska BCAA                                     
32                                                                         
                                                  YHTEENVETO suositustemme takana olevasta näytöstä   38  

                                                      Tuloksista huolimatta suositukset eivät muutu                                     39  
                                                      Tuloksista huolimatta virallinen uutisointi  ei muutu  Syökää juustoa!   40                                                         
                                          Suositusten mukaiseen ateriointiin ei hevi hevillä mahdu                  41                                   

                                             -   mitä siitä saa ja mitä jää saamatta?                                                      42                                                                    
Itämerellinen           Välimerellinen ruokavalio                                                               44             
➢ Oslo Heart Diet Study  välimerellinen vs. perinteinen norjalainen ”maitorasvadieetti”   46       
➢ Lyon Heart Study       välimerellinen  vs. ranskalaisten ravitsemussuositusten mukainen   48 

➢ Predimed                  välimerellinen  vs. vähärasvainen sekaruoka                                       50 

 

       Syökää (silti) lihaa!   (ks. myös osio ILOTON VESSELI)                                                                  51 
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MUUT LIHAISAT RUOKAVALIOT 

• BOLD -naudanlihadieetti                                                                                                          52          
• The Wise Traditions Diet                                                                                                                     54 

 

PALEODIEETTI = KIVIKAUTINEN RUOKAVALIO = LUOLAMIESDIEETTI                                       55 
 

NIUKKALIHAISET RUOKAVALIOT 

• Semivegetaarinen =  fleksausruokavalio                                                                             57 

• Okinawalainen perinteinen ruokavalio -> pitkää ikää!                                                    58 

• Välimerellinen ruokavalio 
    - perinteinen (se tutkitusti terveellinen) Välimerellinen ruokavalio        44 & 60 
                             ja moderni Välimerellinen ruokavalio                                             62                         

o Sianlihateollisuuden rahoittamana laadittu MedPork- 
& maitoteollisuuden rahoittamana laadittu MedDairy     64 

 
KASVISRUOKAVALIOT         Vegetaarinen = Kasvikunnasta saatu, kasveista valmistettu.                            69 
                                                                                             Nykysuomen Sanakirja osa 4.  WSOY 1980 6. painos Porvoo.                                                                                                               
       

 Kasvisruokavaliot  - essee -  

 Vegaaninen                                       = ei sisällä mitään eläinperäistä.                              75

 

• Elävä ravinto = vegaaninen raakaravinto = kuumentamaton kasviperäinen ravinto                     79 
 

KASVISSYÖNTI  vs . SEKASYÖNTI  laatu- ja seurantatutkimuksia  (ks. myös osio ILOTON VESSELI)       80                                                                                                 
 
RISKITEKIJÖIDEN ja SAIRAUKSIEN HOITOON SUUNNITELTUJA RUOKAVALIOITA 

• VHH-dieetti eli vähähiilihydraattinen ruokavalio                                                                 94 

• Verensokerin hallinnan kannalta parhaat ruokavaliot                                                      102 

• Essee: DIABETESTA ja SYDÄN-  JA VERISUONISAIRAUKSIA ehkäisevä ja hoitava ruokavalio   103 

• Vegaaninen vs. AHA -dieetti sydänsairaiden hoidossa                                                     105 

• Essee: MUNUAISYSTÄVÄLLINEN RUOKAVALIO                                                                           108 

 
RUOKAVALIOIHIN  SITOUTUMINEN  JA ERI DIETTEJÄ NOUDATTAVIEN  FIILIKSIÄ               110 

 

VESI on kaikkien ruokavalioiden suositeltu janojuoma. 
Olet juonut riittävästi, kun et ole janoinen ja virtsa on hailakan kellervää, eikä se haise pahalle. 
 

 
 
 
 
        
       Takaisin etusivulle:  https://kasasenkootut.kotisivukone.com. 

https://kasasenkootut.kotisivukone.com/
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Eläimen, kasvin ja mikro-organismin määritelmät 
 

  Eläinten ja kasvien välinen ero on hämärtynyt viime 
vuosina; kasvissyöjältä saatetaan kysyä, syökö hän 
hyönteisiä, kaloja tai siipikarjaa (= tuotantolintuja kuten kana, 

kalkkuna, ankka eli kesysorsa, hanhi, strutsi jne.)   

Siksi on hyvä palauttaa mieleen perusasioita:  
 

ELÄIN ON TOISENVARAINEN ELIÖ, JOLLA ON  
LIIKKUMIS- JA AISTIMISKYKY. 

  
  Eläin pyrkii lähemmäs miellyttäviä asioita ja pakenemaan kipua.  
 

  ”Motoriikka on niin keskeinen toiminto, että 
todennäköisesti vain itsestään liikkuville eliöille on 
kehittynyt mieli, ei reaktiivisesti liikkuville kasveille."   
Riitta Hari. Duodecim 2018;134:1715-21.  
 

Kasvi on eliö, jolle on luonteenomaista paikallaan pysyminen, hermoston puuttuminen ja 
soluja ympäröivä selluloosaseinä. 
 
Sieni on tumallinen, lehtivihreätön eliö, joka hajottaa kuollutta eloperäistä materiaalia tai 
elää loisena. Sienet ovat yksi- tai monisoluisia ja jälkimmäisessä tapauksessa 
perusrakenteeltaan rihmamaisia. Rakenteita ympäröi solunseinä, joka sisältää kitiiniä tai 
selluloosaa tai molempia.  
 
Sienten lisäksi mikrobeja/mikro-organismeja/pieneliöitä ovat levät, bakteerit, virukset ja 
arkeonit.  
http://tieteentermipankki.fi (luettu 22.2.2019). 
 

VEGAANIT                                 =  mitään eläinperäistä harvemmin kuin kerran kuussa.  
LAKTO-OVO-VEGETARISTIT   =  vähintään kerran kuussa maitotuotteita ja munia,  
                                                        mutta kalaa tai lihaa harvemmin kuin kerran kuussa.  
KALA-KASVISSYÖJÄT              =  kalaa vähintään kerran kuussa,  
                                                        mutta lihaa harvemmin kuin kerran kuussa.  
SEMIVEGETARISTIT                =   kalaa tai lihaa kuukausittain, muttei viikottain. 
SEKASYÖJÄT                            =   kalaa TAI lihaa vähintään kahdesti viikossa,  
                                                        TAI lihaa ainakin kahdesti kuukaudessa.  
 
Fayth L Miles, Jan Irene C Lloren, Ella Haddad, Karen Jaceldo-Siegl, Synnove Knutsen, Joan Sabate, Gary E Fraser: 
Plasma, Urine, and Adipose Tissue Biomarkers of Dietary Intake Differ Between Vegetarian and Non-Vegetarian Diet 
Groups in the Adventist Health Study-2. The Journal of Nutrition, Volume 149, Issue 4, April 2019, Pages 667–
675, https://doi.org/10.1093/jn/nxy292 Ei sidonnaisuuksia. © 2019 Oxford University Press (Rights Link).  
(luettu 25.4.2019).  
 
Kuvat: Kuva: Broileriharvesteri, Elina Lappalainen www.syotavaksikasvatetut.fi. 

 

http://tieteentermipankki.fi/
https://doi.org/10.1093/jn/nxy292
http://www.syotavaksikasvatetut.fi/
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RUOKA-AINEIDEN  TERVEELLISYYDEN  VERTAILUA 

 
   V. 2017 julkaistiin tähän mennessä laajin meta-analyysi, jossa koottiin seuranta-
tutkimuksista kertynyt näyttö eri ruoka-aineryhmien yhteydestä kokonaiskuolleisuuteen  
- palkokasvien, sokeroitujen juomien ja munien osalta tiettävästi ensimmäistä kertaa.  
Tutkijat ottivat huomioon myös ei-lineaariset annosvastesuhteet ja metatiedon laadun.  
He määrittelivät myös eri ruoka-aineryhmien optimaalisen päiväkulutuksen.  
 
Vertaa ao. meta-analyysin tuloksia Itämerelliseen ruokavaliosuositukseen ja Sydänmerkki-markkinointiin: 

PAREMPAAN ENNUSTEESEEN YHDISTYNEET RUOKARYHMÄT PÄIVÄANNOSTUKSINEEN 
Ruoka-aine  Määrä /pv, jolla 

riskivähenemä -> 
Ennenaikaisen kuoleman 
riskin vähenemä 

Riskisuhde ja 
luottamusväli 

Täysjyvävilja           90 g            -21% RR: 0.79; 95% CI: (0.76, 
0.83)  

Pähkinät           28 g            -15 % RR: 0.85; 95%  CI: (0.82, 0.89) 

Palkokasvit         100 g 
        150 g 

           -10 % 
          - 16 % 

RR: 0.90; 95%  CI: (0.85, 0.96) 

Vihannekset 240-480 g            -11% RR: 0.89; 95% CI: (0.86, 0.92) 

Hedelmät         240 g           - 10 % RR: 0.90; 95% CI: (0.88, 0.93) 

Kala         200 g *)             - 7 % RR: 0.93; 95% CI: (0.84, 0.96) 

                    - 4 % RR: 0.96; 95% CI: (0.90, 1.02) 

Maitotuotteet yht. 2 dl tai 200g             - 3% RR: 0.97; 95% CI (0.95, 0.99)  

*) Tutkijat kehottavat huomioimaan eri kalojen sisältämät ympäristömyrkyt ja raskasmetallit annosmäärissä 
HUONOMPAAN ENNUSTEESEEN YHDISTYNEET RUOKARYHMÄT PÄIVÄANNOSTUKSINEEN: 

 Määrä /pv, jolla riskinousu -> Riski menehtyä 
ennenaikaisesti 

 

Maitotuotteet  yht. 6 dl tai 600 g        +4% RR: 1.04; 95% CI (1.01, 1.07)  

  yht. 8 dl tai 800 g      +11% RR: 1.11; 95% CI (1.05, 1.17)  

  yht. 1 litra/kilo /pv     +16% RR: 1.16; 95% CI (1.08, 1.23)  

Punainen eli maa- 
nisäkäseläinten liha 

           85 g 
         170 g 

    +16% 
    +35% 

RR: 1.16; 95% CI (1.14, 1.18) 
RR: 1.35; 95% CI (1.32, 1.38) 

Lihajalosteet, myös 
linnuista tehdyt 
leikkeleet, makkarat 
yms. 

           30 g 
           60 g 
           90 g 
          120 g 

    +12% 
    +20% 
    +28% 
   + 35% 

RR 1.12; 95% CI (1.10, 1.14)  
RR 1.20; 95% CI (1.17, 1.23) 
  
RR 1.28; 95% CI (1.23, 1.32)  
RR 1.35; 95% CI (1.28, 1.41)  

Muna      1 kpl / 55 g       +7% RR: 1.07; 95% CI (1.01, 1.15) 

Sokeroidut juomat          2.5 dl      + 7% RR 1.07; 95% CI (1.01, 1.14) 

                +3% RR: 1.03; 95% CI:  (0.92, 1.16)   

  Tutkijoiden mukaan riskiä kohottavien ruoka-aineiden käyttö kaksinkertaistaa 
ennenaikaisen (10-15 v.) kuoleman riskin. Lisäämällä riskiä laskevien elintarvikkeiden 
käyttöä, ennenaikaisen kuoleman riskiä voitaisiin pienentää -56%. 
Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, Lampousi AM, Knüppel S, Iqbal K, Bechthold A, Schlesinger S, Boeing H. Food 
groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr. 2017 
Jun;105(6):1462-1473. doi: 10.3945/ajcn.117.153148. Ei sidonnaisuuksia. (luettu 28.11.2018). © 2017 American Society for 

Nutrition. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwingshackl%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwedhelm%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmann%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lampousi%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kn%C3%BCppel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iqbal%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bechthold%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlesinger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boeing%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28446499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28446499
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RUOKAVALIOIDEN  TERVEELLISYYDEN  VERTAILUA 
 
DALY on sairauskuorman ja ennenaikaisen kuolevuuden mittari ( = Disability Adjusted Life Year).  
Mitä suurempi DALY, sitä enemmän menetetään terveitä elinvuosia.  
 
VertailuRUOKAVALIOT  TERVEYSHYÖTYjärjestyksessä:   
 
VGN   =   Vegaaninen ruokavalio = Vegan   
RSN    =   Sveitsin tuoreimmat ravitsemussuositukset 
            =   Recommendation of Swiss Society in Nutrition  
PST      =   Maitoa ja/tai munia ja kalaa sisältävä ruokavalio  
             =  Lacto-ovo pescatarian diet  
VGT     =   Maitoa ja/tai munia kasvisten lisäksi sisältävä ruokavalio 
             =  Lacto-ovo Vegetarian diet  
FXT      =   Vaaleaa tai punaista lihaa korkeintaan yksi annos kerran viikossa   
             =   Flexitarian diet 
HGD     =   yleiset maailmanlaajuiset (WHO) RAVITSEMUSSUOSITUKSET 
             =   Healthy Global Diet  
TAX      =   Kasvihuonekaasuverotettu dieetti  
             =   Food greenhouse gas tax diet.  
 
Taso 0 on v. 2011 toteutunut sveitsiläinen tavanomainen ruokavalio  

                                                     = reference scenario =REF  
Nykyistä(kin) haitallisemmat: PTO  = Korkeaproteiininen ruokavalio = Protein-oriented diet 
                                                    MTO =  Lihaisa ruokavalio = Meat-oriented diet  
 

Ruokavalioiden odotettavissa 
olevat vaikutukset sairauksien 
esiintyvyyteen väestötasolla 
v. 2030 mennessä:  
mitä alemmas palkki yltää, 
sitä parempi.     

 
CHD = sepelvaltimotauti (coronary 
heart disease) tai   sydänlihaksen  
hapenpuutteesta johtuva sairaus. 
Stroke = aivohalvaus  
Cancer = syöpä  
T2D = Tyypin 2 diabetes 

                                                                                Figure 1.  Human health indicator (DALYs) for current and alternative diets. 

 
Chen C, Chaudhary A, Mathys A:  Dietary Change Scenarios and Implications for Environmental, Nutrition, Human 
Health and Economic Dimensions of Food Sustainability. Nutrients 2019, 11(4), 856; https://doi.org/10.3390/nu11040856. 
Kirjoittajilla ei sidonnaisuuksia. Rahoitus:  the National Research Program “Sustainable Economy: resource-friendly, 
future-oriented, innovative” (NRP 73) by the Swiss National Science Foundation ja the Initiation Grant of IIT Kanpur, 
India. © 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed 
under the terms and conditions of (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (luettu 21.4.2019). 

  

https://doi.org/10.3390/nu11040856
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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RUOKA-AINEIDEN JA -VALIOIDEN  TERVEELLISYYDEN  VERTAILUA  

 
Oik:  

Professori Mikael Fogelholmin luennosta  
”Miten yhdistyvät ruoan terveellisyys ja 
ympäristöystävällisyys”  
One Health Finland -yhdistyksen tilaisuudessa 3.11.2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=4d_-mtowR9c. 
(katsottu 20.7.2019).  
 

Huomioi, että elintarviketeollisuus tuottaa 
runsaasti omaa tutkimusta, joissa rahoittajan 
kädenjälki näkyy tutkimusten suunnittelussa. 
Myöskään näistä mahdollisesti saatuja 
negatiivisia tuloksia ei tarvitse julkaista. 
 
 

RUOKAVALIOT, TERVEELLISYYS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS:  
 

Ruokavalioiden luokittamiseen tutkijat käyttivät  Life Cycle 
Assessment -arviointiasteikkoa, jossa otetaan huomioon 
kasvihuonekaasupäästöt (= GHG greenhouse gas emissions ) ja 
maan käytön tarve (=LU  land use). 
 
Terveellisyysindeksissä välimerellinen dieetti sai 
vegaaniruokavaliotakin korkeamman sijoituksen, 
vegaaniruokavalio puolestaan osoittautui pescovegaanista 
ruokavaliota terveellisemmäksi.   

 
Lihan ja maitotuotteiden kulutus, sekä kovaa rasvaa ja/tai runsaasti 
sokeria ja/tai suolaa sisältävien herkkujen (esim. sipsit, karkit, 
pasteijat) ja sokeroitujen juomien nauttiminen oli haitallisinta niin 
terveydelle kuin ympäristöllekin; em. järjestyksessä.  
 
Taulukko eri ruokavalioiden terveys- ja ympäristövaikutuksista linkitetyn pdf:n 
sivulla 40.  Fig. 1. : 
https://foodethics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_ethik_wiss_dialog/Van_Dooren__C.__et_al._2014._Explo
ring_dietary_guidelines_based_on_ecological_and_nutritional_values._A_comparison_of_six_dietary_patterns.pdf 
 

Copyright vuoksi lue tutkimus tarkemmin itse:  
Van Dooren, Marinussen M, Blonk H, Aiking H, Vellings P: Exploring dietary guidelines based on ecological and 
nutritional values: A comparison of six dietary patterns. Food Policy Vol 44, February 2014, Pages 36-46. 
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.11.002. En löytänyt sidonnaisuusilmoitusta. Copyright 2013 Elsevier Ltd. All 
rights reserved.  (luettu 10.3.2019).  
 
Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4d_-mtowR9c
https://foodethics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_ethik_wiss_dialog/Van_Dooren__C.__et_al._2014._Exploring_dietary_guidelines_based_on_ecological_and_nutritional_values._A_comparison_of_six_dietary_patterns.pdf
https://foodethics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_ethik_wiss_dialog/Van_Dooren__C.__et_al._2014._Exploring_dietary_guidelines_based_on_ecological_and_nutritional_values._A_comparison_of_six_dietary_patterns.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03069192
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03069192/44/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.11.002
https://mutts.com/
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Sekaruokavalio = perusruokavalio;   
 

Länsimainen ruokavalio 
 
  Tavanomaisessa länsimaisessa ruokavaliossa täysin kuiduttomat liha- ja maitotuotteet 
syrjäyttävät kasvikunnan antimet. Ihmisellä on geneettinen taipumus ihastua 
runsasrasvaisiin, -suolaisiin ja -sokerisiin valmisteisiin kuten juustoihin ja leivonnaisiin. 
Ruokateollisuus vastaa kernaasti tähän tarpeeseen.  
 
  Tehdäkseen pitkälle prosessoiduista valmisteista terveellisemmän oloisia, mainonnassa 
käytetään mm. termejä ”vähärasvainen” (vaikka tuote sisältäisi runsaasti sokeria) tai 
”kuitupitoinen” (vaikka tuotteessa olisi kuitua hyvin niukasti esimerkiksi vihanneksiin 
verrattuna). Suomessakin Sydänmerkillä merkitään paksusuolisyövälle kiistatta altistavia ja 
matala-asteista tulehdusta pahentavia lihaleikkeleitä.  
  Liukuhihnateollisuuden arvoja ja ylivaltaa ja valottaa Suomenkin 

elokuvateattereissa esitetty dokumenttielokuva eläinten ja ihmisten 

puristuksesta elintarviketeollisuuden rattaissa (YouTubessa ilmaiseksi): 

FOOD, INC. 1:30 h 2008. Trailer https://www.youtube.com/watch?v=0z9DadeSsGw. 
Full documentary: https://www.youtube.com/watch?v=wmUvuEDd3eY&has_verified=1  

                                                                                                                                                           

   Kehittyvien maiden elintason noustessa niiden väestössä 
ylipainoisuus yleistyy, verenpaine ja verensokeri kohoavat ja 
insuliiniresistenssi lisääntyy. Sydän- ja verisuonisairauksien ja 
aivohalvauksien riski kasvaa. 

Yusuf S, Reddy S et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases Part I: General Considerations, the Epidemiologic 
Transition, Risk Factors and Impact of Urbanisation. Circulation  2001 October 14, 2746–2753. 
https://doi.org/10.1161/hc4601.099487 © American Heart Association, Inc. All rights reserved. (luettu 3.7.2019).  
 
 

   Intialaisten perinteinen ruokavalio on koostunut pääosin viljoista ja vihanneksista. FAO:n 
tilastojen mukaan teollistumisen myötä maitotuotteiden kulutus on yli kaksinkertaistunut, 
lihan ja munien syönti 2-3 -kertaistunut (FAO) ja lihavuus on yleistynyt.   
    
  Aiemmin harvinaisen diabeteksen esiintyvyys on kaksinkertaistunut 7.5%:iin 1980-luvulta 
lähtien ja myös verenpainetautia sairastaa yhä useampi. Jo joka neljäskymmenes 18-25 -
vuotias intialainen nuorimies sairastaa tyypin II diabetesta. Joka neljännellä heistä on 
verenpainetauti. Lähes joka kymmenes 18-25 -vuotiais nuori nainen täyttää 
verenpainetaudin kriteerit. - HOX!!  Silti eläinteollisuus ja Intian hallitus panostavat edelleen 
eläinperäisen ruuan kulutuksen lisäämiseksi.   
Geldsetzer P, Manne-Goehler J, Theilmann M, et al. Diabetes and hypertension in India: A 
nationally representative study of 1.3 million adults. JAMA Intern Med. Published online January 
29, 2018. DOI:10.1001/jamainternmed.2017.8094 Vapaasti saatavilla vain abstrakti (luettu 
4.12.2018). 
 
Kuvat: Possupiirros Pixabay.com.  “My plate”(rajattu) Rhett Sutphin, Flickr. com. CCBY2.0. Kuva munakanoista: 
AnimalsAustralia.org.    https://www.animalsaustralia.org/features/egg-free-guide.php   

https://www.youtube.com/watch?v=0z9DadeSsGw
https://www.youtube.com/watch?v=wmUvuEDd3eY&has_verified=1
https://doi.org/10.1161/hc4601.099487
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.8094
https://www.animalsaustralia.org/features/egg-free-guide.php
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   Suomalaiset aikuiset syövät tai juovat ka 7 krt/pv.  
 
-  Maitoa kulutamme 1.2 litraa/hlö/pv, 60% tästä juustoksi 
tiivistettynä;   yli kaksinkertaisesti riskirajan ylittävän määrän.  
 
-  Kalaa syömme 220 g viikossa eli suositusten mukaisesti. 
-  Jodin saanti on riittävää valtaosalla aikuisista.   
 
 - Sen sijaan suomalaismiehistä vain 14% ja naisista vain 22% syö 
kasviksia, hedelmiä ja marjoja > 500 g/pv.  Hiilihydraattien ja 
kuidun saanti onkin riittämätöntä yli 70 % aikuisista. 

 
  - 4/5 miehistä ja 1/4 naisista kuluttaa 
punaista lihaa ja lihajalosteita > ½ 
kg/vk. Tyydyttynyttä rasvaa kertyy 
liikaa 95%:lle suomalaisista!  Lihan 
ohella juustot ovat tähän pääsyylliset. 
  Kananpoikien syönti on kasvanut 
eksponentaalisesti 1970-luvulta 
lähtien. 

 
  A-, B1- (tiamiini)-, B9- (folaatti) ja D-vitamiinin saanti on liian 
niukkaa yli viidenneksellä aikuisista.  Miehistä viidenneksen 
ravinto ei sisällä riittävästi B2-(riboflaviini)  ja C-vitamiineja.  
90% saa liikaa suolaa.   
   
Lähde luvuille (paitsi broileri MTK, linkki alla): Liisa Valsta, Niina Kaartinen, Heli 
Tapanainen, Satu Männistö, Katri Sääksjärvi (toim.) Ravitsemus Suomessa – 
FinRavinto 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 
12/2018. (luettu 6.3.2019).  
Suomalainen broileri on menestystarina. 
https://www.mtk.fi/maatalous/maatalous_suomessa/broilerinlihantuotanto/fi_FI/broilerinlihantuotanto/   (luettu 18.11.2018). 

 
Vertailuksi: Välimeren ruokavalioon kuuluu 800–1 000 
grammaa kasviksia päivässä. Suomessa suositellaan ≥ 500 
g, mutta todellinen luku on ollut naisten osalta reilut 300 
grammaa ja miesten osalta vähän yli 200 grammaa.  

Lähde:  Aamulehti, Kotimaa: Ruokakeskustelu kovenee: tappaja-avokado vastaan 
kotimainen possu. 29.1.2017. Toimittaja Ilari Tapio. Muokkaus 29.1.17: 
Juttua täydennetty. https://www.aamulehti.fi/kotimaa/ruokakeskustelu-
kovenee-tappaja-avokado-vastaan-vastaan-kotimainen-possu-24237869 
(luettu 8.2.2019).  

 
 
Kuvat: Suomen lippu Pixabay.com. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. Kasviksia pexels.com.  
 

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/ruokakeskustelu-kovenee-tappaja-avokado-vastaan-vastaan-kotimainen-possu-24237869
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/ruokakeskustelu-kovenee-tappaja-avokado-vastaan-vastaan-kotimainen-possu-24237869
https://mutts.com/
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 Sekaruokavalio = perusruokavalio;  
 

VRN Ravitsemussuositusten mukainen = Itämerellinen ruokavalio 

”Tyypillisistä pohjoismaisista 
raaka-aineista voi koota 
ruokavalion, joka lienee 
terveellisyydessään Välimeren 
ruokavalion veroinen. 
Pohjoismainen ruokavalio 
sisältää erityisesti 
metsämarjoja, kaalikasveja, 
kalaa, riistaa, rypsiöljyä, 
ruista, ohraa ja kauraa.”  
 

Diabetesliitto, Sydänliitto sekä 
suomalaiset ravitsemustutkijat 
kokosivat niistä Itämeren 
ruokakolmion.  
Itämeren ruokavaliosta on tulossa käsite. 18.01.2011. © Ruokatieto Yhdistys ry 2019. (luettu 22.7.2019).  
 
Kaavakuvat: www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaliitto ry ilmoittaa olevansa riippumaton kuluttajien etujärjestö. 
http://syohyvaa.fi/. (luettu 23.7.2019). 

http://syohyvaa.fi/
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RAVITSEMUSSUOSITUSTEN MUKAISEN =  ITÄMERELLISEN    .  
RUOKAVALION  TERVEYSVAIKUTUSTEN ”VANKKA NÄYTTÖ”:   
 

  Maamme johtavat ravitsemusasiantuntijat Schwab ja Uusitupa:  
  ”Ravitsemussuosituksilla on suuri ohjaava vaikutus 
väestön terveyden edistämisessä ja eri potilasryhmien 
ravitsemushoidossa. Suositusten tulee pohjautua 
luotettavaan tutkimustietoon.”    
 
                MITKÄ  TUTKIMUKSET   

    OSOITTAVAT  SUOSITELLUN  RUOKAVALIOMME  TEHON   

             SAIRAUKSIEN  EHKÄISYSSÄ  JA HOIDOSSA?  

   

   Virallisissa yhteyksissä, ammattilaisten julkituloissa ja 
ravitsemustieteen opetuksessa Itä-Suomen yliopistossa 
itämerellinen ruokavalio rinnastetaan perinteiseen 
välimerellisen ruokavalioon niin, että siitä saatu 
tutkimusnäyttö laajennetaan koskemaan 
ravitsemussuositustemme mukaista ruokavaliota.    

 

  

Ruokavalion terveysvaikutusten tutkimista varten - ei ihan toivotusti sujuneen-  SYSDIET-
tutkimuksen jälkeen luotiin BSDS (Baltic Sea Diet Score) -indeksi, jolla siitä lähtien on 
mitattu  ”itämerelliseen ruokavalion noudattamista”:    
 
Kaikista KASVIKUNNAN TUOTTEISTA.                   . NÄISTÄ EI SAA PISTEITÄ.   
paitsi perunasta saa pisteitä.                                  NÄISTÄ VÄHENNETÄÄN PISTEITÄ! 
PALKOKASVEJA ei kolmioon ole 
kirjoitettu, mutta niistä saa pisteitä.                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELÄINKUNNAN TUOTTEISTA ”itämerelliseen ruokavalion noudattamista” mittaavaan 
BSDS -indeksiin on kelpuutettu VAIN KALA ja MAITO (<2% rasvaa).  
 
Kuvat: Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. Piirros Pixabay.com. Ruokakolmiot www.kuluttajaliitto.fi (ilman peittovärejä) 

 ”Itä-Suomen yliopiston johtamassa pohjoismaisessa SYSDIET- huippututkimus-
yksikössä ideoitu Itämeren ruokavalio on vastine perinteiselle, tutkimuksissa 
terveelliseksi osoitetulle Välimeren ruokavaliolle.” 

https://mutts.com/
http://www.kuluttajaliitto.fi/
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 Parhaat BSDS-pisteet saa siis PESCOVEGAANISTA DIEETTIÄ noudattaen (!)  ainakin, jos 
kasvijuoman käyttö rinnastetaan vähärasvaisen maidon juontiin. Suositellut peruna, 
hapanmaitotuotteet (kuten juustot, jogurtit ja viilit), siipikarja ja kananmunat EIVÄT siis 
kuulu (ainakaan v. 2014) pisteytykseen. Edelleen, VAIKKA punainen liha ja lihajalosteet ovat 
olennainen osa organisaatioiden Sydänmerkkijärjestelmää, ja  ½ kg/vk -määrällään myös 
ravitsemussuosituksissamme, niitä syömällä saa miinuspisteitä.  
  ” Erona kansalliseen ravitsemussuositukseen Itämerellisessä ruokavaliossa 
suositaan luonnon antimia.”  Siksi (kaikesta) lihasta siihen luetaan vain riista 
 - ruokakolmiossa tosin on broilerin koipikin kuvattuna ja kassilohesta saa pisteitä!   
 

Väärinymmärryksestä ei voi olla kyse, kun useat samat henkilöt ja organisaatiot toimivat niin 
Maa- ja metsätalous-ministeriön (MMM) ravitsemusneuvottelukunnassa (VRN) kuin Itämeren 
ruokavalion suunnittelussa ja tutkimuksessa.  
Useista pyynnöistäni (26.8 - 11.9.19) huolimatta BSDS:n yksityiskohtia eivät sen luojat (Schwab ja 
Männistö) suostu avaamaan , eikä niitä myöskään Itä-Suomen ravitsemustieteen laitokselta ole 
kerrottu, koska  ”tarvittava tieto löytyy artikkeleista”. Niitä vain ei pääse lukemaan... 

 

BSDS -INDEKSIÄ KÄYTTÄEN voidaankin uutisoida ”tutkitusti suositusten toimivan” 
esimerkiksi painonhallinnassa: ”Itämerellinen ruokavalio yhdistyy kapeampaan 
vyötäröön!” VAIKKA Tutkimuksessa ruoka-aineista VAIN  TÄYSJYVÄVILJA yhdistyi 
parempaan painonhallintaan.  Ja tottakai:  ”Itämeren ruokavaliota tarkimmin 
noudattavat saavat enemmän kuitua, rautaa, A-,C- ja D-vitamiineja sekä 
folaattia.”   

Kanerva, N., Kaartinen, N., Schwab, U., Lahti-Koski, M., & Männistö, S. The Baltic Sea Diet Score: A 
tool for assessing healthy eating in Nordic countries. Public Health Nutrition 2014. 17(8), 1697-
1705. doi:10.1017/S1368980013002395. COPYRIGHT: © The Authors 2013. Vain abstrakti 
vapaasti luettavissa (luettu 27.7.2019). Kanerva, N., Kaartinen, N.E., Schwab, U., Lahti-Koski, M. 
& Männistö, S. Adherence to the Baltic Sea diet consumed in the Nordic countries is associated 
with lower abdominal obesity. The British Journal of Nutrition (2013) 109, 520–528. . Copyright 
Authors. (luettu 27.7.2019). 

  
Itämerellistä ruokavaliota markkinoidaan näin: Kasviksia ½ kg/pv ja täysjyvävalmisteita joo. 
     ”Maito, viili ja jogurtti, kuuluvat päivittäiseen 
ruokavalioon kohtuullisesti käytettyinä. Ne varmistavat 
kalsiumin ja B2-vitamiinin saannin ja ovat proteiinin 
lähteitä.” ”Liha ja kana sopivat pääaterioiden osaksi. 
Leikkeleitä, kuten lihaleikkeleitä, makkaroita ja 
juustoja, voi syödä leivillä maltillisesti. Niistä 
elimistö saa proteiinia.” <- Ks. osio Proteiini ! 
Tiedon jäljillä; Itämeren ruokakolmio: terveyttä kotoisista aineksista. Lähde: 

Diabetesliitto. Uutinen on julkaistu Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla 

22.12.2010. https://www.uef.fi/web/tiedon-jaljilla/itameren-ruokakolmio.  

© University of Eastern Finland. (luettu 23.7.2019).  

 

Soija- ja herneproteiineja käytetään interventiotutkimuksissa sairauksien riskitekijöiden, 
kuten verenpaineen ja rasvaprofiilin parantamiseksi. Tieteellinen näyttö osoittaa, että 
kasviproteiineista on hyötyä niitä käyttäville ruokavaliosta riippumatta.  
Ahnen RT, Jonnalagadda SS & Slavin JL:Role of plant protein in nutrition, wellness, and health. Nutr Rev. 2019 Jul 19. 
pii: nuz028.doi: 10.1093/nutrit/nuz028. © The Author(s) 2019. Published by Oxford University Press on behalf of the 
International Life Sciences Institute. All rights reserved. (luettu 29.7.2019).  
 
Kuvat: luennoitsija Pixabay.com. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. 

file:///C:/Users/soili/Documents/Diabetesliitto
https://www.uef.fi/web/tiedon-jaljilla/itameren-ruokakolmio
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31322670?dopt=Abstract
https://mutts.com/
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 ”Koska valtimonkovettumistauti voi alkaa jo lapsena, on syytä omaksua  
terveelliset ruokatottumukset silloin. Sydämen terveyttä edistävä ruokavalio 
paitsi vähentää haitallista LDL-kolesterolia myös alentaa verenpainetta.”  
 

Uusitupa M. ja Schwab U  Viitaten Adamsson ym. 2010 NORDIET -tutkimukseen:  Millainen on sydämelle terveellinen 
ruokavalio? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2011;127(6):521-4. Artikkelin tunnus: duo99436 (099.436). 
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2011/6/duo99436. Sidonnaisuudet: Schwab on saanut korvauksen 
koulutusaineiston tuottamisesta (Recallmed Oy). Matti Uusitupa: Sydänliiton puheenjohtaja. Orion Oyj:n ja Food 
Ltd:n osakkeita. © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (luettu 25.7.2019).  
 
 

  NORDIET oli tutkijoidensa mukaan ENSIMMÄINEN   
”Pohjoisen ruokavalion” 
 terveysvaikutuksia selvittänyt tutkimus.   

   
    88 ruotsalaista, joiden kolesteroli oli lievästi koholla, 
satunnaistettiin 6 viikon ajaksi syömään joko 
tavalliseen länsimaiseen tapaan tai ”modifioidun 
terveellisen Pohjoisen ruokavalion” mukaan.  

 
  Inspiraatiota dieetin suunnitteluun tutkijat saivat mm. 
vegaanisesta, kolesterolin hallinnassa tutkitusti *)  
1. luokan statiinin veroisesta Portfolio -  ja 
välimerellisestä dieetistä. 
*) Jenkins DJ, Kendall CW, Faulkner Det al. A dietary portfolio approach to 

cholesterol reduction: combined effects of plant sterols, vegetable proteins, 
and viscous fibers in hypercholesterolemia. Metabolism 2002; 51: 1596–604  

 
NORDIET sisälsikin runsaasti hedelmiä, vihanneksia, marjoja, 
palkokasveja, kauraa, ohraa ja niiden lisäksi mm. soijaproteiinia, 
manteleita ja psylliumin sekä pellavan siemeniä.   
 
Kuitua (jota saa vain kasviperäisestä ravinnosta) kertyi 54 g/pv ! 

 
 

Päivän ruokalistan  
(Table 1 .https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2796.2010.02290.x) perusteella 
vähärasvaisten maitotuotteiden käyttö  oli rajattu lasilliseen 
maitoa. Vaihtoehtoisesti aamiaisella sai syödä jogurtin.            ../.. 
 
Piirrokset: Sarjakuvat  Mutts comics https://mutts.com/ 
Ruotsin lippu ja ruksi Pixabay.com. Idea pexels.com. 

   

Diabetesliitto valisti sivustollaan 24.4.2019, että  

yli 50 g kuitumäärä on ”lähes mahdoton  

toteuttaa tavallisilla ruoka-aineilla”.   

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2011/6/duo99436
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2796.2010.02290.x
https://mutts.com/
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 ../.. Ravinnon kolesterolin määrä väheni 
349 mg:sta 131 mg:aan (mikä onnistui 
kun eläintuotteita käytettiin erittäin 
niukasti). Suolaa kului < 4 g/pv.  
 
  KASVIPROTEIININ   LISÄÄMINEN   
ELÄINPERÄISEN  KUSTANNUKSELLA,  JA 
KASVIKUNNAN  MUIDENKIN  ANTIMIEN  
RUNSAS  KÄYTTÖ  TODELLA  TOIMI:  
PAINO, VERENPAINE, RASVA- & 
SOKERIARVOT KOHENIVAT  
HURJASTI!         Copyright vuoksi katso 

tulokset - ja miten ne uutisoidaan - 
professori Matti Uusituvan esityksen slide 10  
linkissä: 
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html 

 

MITKÄ  OLIVATKAAN  TUTKIJOIDEN  JOHTOPÄÄTÖKSET? 

Vähentäkää vähärasvaistenkin maitotuotteiden 
käyttöä? Välttäkää myös vaaleaa lihaa ja munia?  
Syökää paljon palkokasveja, soijaa, manteleita ja 
siemeniä? 

 
Ei nyt sentään!!  VAAN:  ”Pohjoisen ruokavalion -- -- edut tukevat 
eurooppalaisia ruokavaliosuosituksia Pohjoismaiset ravitsemus-
suositukset mukaan lukien, sekä Amerikan Sydänyhdistyksen (AHA) 
antamia suosituksia.” Copyright vuoksi lue NORDIET -tutkimus tarkemmin itse:  
 
V. Adamsson  A. Reumark  I.‐B. Fredriksson  E. Hammarström  B. Vessby  G. Johansson  U. Risérus: Effects of a healthy 
Nordic diet on cardiovascular risk factors in hypercholesterolemic subjects: a randomized controlled trial [NORDIET]. J 
Intern Med 2011; 269: 150– 9. Sidonnaisuudet: Uppsalan yliopisto-opintojensa ohella Adamsson työskentelee 
ruotsalaistilallisten omistamassa elintarvike- ja maataloustuotantoa harjoittavassa Lantmännen group:ssa sen 
tutkimus- ja kehitysyksikössä. Risérus sai rahoituksen NordForskilta (SYSDIET, Centre of Excellence in Food, Nutrition 
and Health) ja apurahan Ruotsin Diabetesyhdistykseltä. © 2010 The Association for the Publication of the Journal of 
Internal Medicine /Rights Link. 
 

  Em. tutkimukseen viitaten: ”Sydämelle terveellisen ruokavalion voi koostaa 
kotimaisista ruoka-aineista ja elintarvikkeista Itämeren tyyliin.”  
Matti Uusitupa ja Ursula Schwab: Millainen on sydämelle terveellinen ruokavalio? Lääketieteellinen  
Aikakauskirja Duodecim. 2011;127(6):521-4. Artikkelin tunnus: duo99436 (099.436). Sidonnaisuudet: 
Schwab on saanut korvauksen koulutusaineiston tuottamisesta (Recallmed Oy). Matti Uusitupa: Sydänliiton 
puheenjohtaja. Orion Oyj:n ja Food Ltd:n osakkeita. © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (luettu 25.7.2019).  
  

Suomessa ei taida vielä mantelipuita, psylliumia tai 
soijaa kasvaa. Ravitsemussuosituksissamme 
 ei rajoiteta kolesterolin määrää  
- sehän merkitsisi lintujen, munien ja merenelävien 
syönnin rajoittamista. 

 
Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. Oikein- ja kysymysmerkit  Pixabay.com. 

     KOLESTEROLIA ON VAIN ELÄINKUNNASSA    Esimerkkejä  
                                                                                             / 100 g 
    Keltuaisjauhe        (yleinen teollisissa elintarvikkeissa)   2 681 mg 
    Kananmunajauhe (yleinen teollisissa elintarvikkeissa)  1 440 mg 
    Keltuainen             (paistettu rasvatta ja suolatta)          1 400 mg 
    Kananmuna           (luomu tai Omega, keitetty)                429 mg  
    Mäti ka.                                                                           409 mg 
    Maksa                    (keitetty)                                                  321 mg 
    Rapu                     (keitetty)                                                     231 mg 

    Katkarapu             (keitetty, suolaton)                                   158 mg 
    Kala                      (vähärasvainen, savustettu, ka.)          148 mg 
    Tar tar -pihvi       (raaka naudanlihapihvi)                        145 mg 
    Broileri                 (rasvatta kokonaisena grillattu)           132 mg 
    Kana                     (keitetty, suolaa)                                 131 mg 
    Tonnikalapihvi    (paistettu)                                          123 mg 
    Tali                        (raaka naudanrasva)                            109 mg 
 
     Lähde: THL, Ravitsemusyksikkö. Fineli. Elintarvikkeiden koostumustietokanta.  
     Versio 19. Helsinki 2018.www.fineli.fi (luettu 24.7.2019).  

                                                              

https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html
https://mutts.com/
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  Diabetes Prevention Program (DPP)  -laihdutus- ja liikuntatutkimustakin  

kuulee pidettävän näyttönä ravitsemussuositusten tehosta: 

 

  Yhdysvaltalaiseen 
2.8 -vuotiseen DPP-
tutkimukseen 
osallistui 3 242 ka 51 
-vuotiasta henkilöä 
(naisia 68%), joilla oli 
heikentynyt 
sokerinsieto (= IGT) 
ja BMI ka 34.                   
Heidät 
satunnaistettiin 
kolmeen ryhmään:  
Taulukon tietojen lähde: Nina Peränen: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja elämäntapamuutokset. Näytönastekatsaus 11.06.2013. 
https://www.kaypahoito.fi/nak08015   (luettu 25.7.2019).          
Viitattu: Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle 
intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 PubMed(luettu 25.7.2019).      

 

TULOKSEN VOI MUOTOILLA TOISINKIN:  

Tiiviissä - ja hintavassa -  henkilökohtaisessa moniammatillisessa ohjauksessa toteutetusta 
ravitsemussuositusten mukaisesta ruokavaliosta, 424 kcal - 476 kcal energiavähennyksestä 
sekä liikunnan lisäämisestä huolimatta 4.8% sairastui diabetekseen alle 3 vuodessa 
intensiivisen hoidon aikana.  VERTAA VASTE VEGAANISELLE RUOKAVALIOLLE seur. sivulta. 

 
DPP -projektin KUSTANNUKSET ensimmäisten 3 vuoden aikana /hlö: 
                        $ 184  lume-, $ 1177 lääke-  ja  $  3628 ohjausryhmässä  
 

3-vuotinen elintapaohjaus 1080 osallistujalle maksoi liki  $  4 000 000. 
 
Projektin ulkopuoliset kulut (lääkäri- ja ensiapukäynnit, laboratoriokokeet, 
reseptit yms.) olivat $ 6347 - 7081 /osallistuja / 3 v.  

  
Kaikki kustannukset 10 v. ajalta huomioiden ohjausinterventiolla 
saavutettu yhden laadukkaan elinvuoden hinta (QALY) oli $13 000 
plaseboon ja $15 000 metformiinihoitoon verrattuna. 
Laskelmaan lähdetietod: The Diabetes Prevention Program Research Group. The 10-year 
cost-effectiveness of lifestyle intervention or metformin for diabetes prevention: an intent-
to-treat analysis of the DPP/DPPOS. Diabetes Care 2012;35:723–730. 
https://doi.org/10.2337/dc13-er12c Copyright ADA. (luettu 25.7.2019).  
 
 
 
Tekstikuva ja palava dollari Pixabay.com.    

 

  

https://www.kaypahoito.fi/nak08015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11832527
https://care.diabetesjournals.org/lookup/volpage/35/723
https://doi.org/10.2337/dc13-er12c
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 KOTIMAINEN INTERVENTIOYRITYS: 
 
 Terveystieteen maisteri (nyt tohtori) Kaakkois-Suomen AMK kehityspäällikkönä toimiva 
Kuninkaanniemi analysoi Keski-Suomessa perusterveydenhuollon Elämäntapasairauksien 
varhaistunnistaminen ja interventio -hankkeeseen vv. 2006-2008 osallistuneiden 808 
henkilön tiedot. (MBO = insuliiniresistenssiin liittyvä metabolinen oireyhtymä). 

Luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7582-1.  
 

VS. NÄIN PÄRJÄÄVÄT TERVEELLISIÄ ELÄMÄNTAPOJA USKONTONSA VUOKSI 
VAALIVAT ADVENTISTIT. Tulokset vastaavat DPP- ja yo. tutkimuksen lukuja.  

Orlich MJ, Fraser GE. Vegetarian diets in the Adventist Health Study 2: a review of initial 
published findings. Am J Clin Nutr. 2014;100 Suppl 1(1):353S-8S. Sidonnaisuudet: Ei 
sidonnaisuuksia, paitsi Dr Orlichille kustannettu osa matkakuluista the Northern 
California Conference of Seventh-day Adventists -tilaisuuteen. Copyright © 2014 
American Society for Nutrition. (luettu 25.7.2019).  

 

Kuvat: Vatsa ja post it Pixabay.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7582-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/


 
 

16 

EDELLEEN : 
 

  ”Suomalainen aikuistyypin diabeteksen ehkäisytutkimus (viittaa Lindström ym. 2006, DPS) 

osoitti, että nykysuosituksien mukainen -- -- ruokavalio yhdistettynä 
liikuntaan ja kohtuulliseen painon laskuun estää diabeteksen puhkeamista 
vuosien ajan aktiivisen intervention jälkeenkin.”  
Matti Uusitupa ja Ursula Schwab: Millainen on sydämelle terveellinen ruokavalio? Lääketieteellinen Aikakauskirja 
Duodecim. 2011;127(6):521-4. Artikkelin tunnus: duo99436 (099.436). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2011/6/duo99436. 
Sidonnaisuudet: Schwab on saanut korvauksen koulutusaineiston tuottamisesta (Recallmed Oy). Matti Uusitupa: 
Sydänliiton puheenjohtaja. Orion Oyj:n ja Food Ltd:n osakkeita. © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (luettu 
25.7.2019).  
 
 

DIABETES PREVENTION STUDY  (DPS)   (DPP -TUTKIMUKSEN KOTIMAINEN, KEVYEMPI VERSIO) 

 
   ”Tyypin 2 diabetes on maailmanlaajuisesti kovaa vauhtia yleistyvä tauti, 
joka johtaa usein ennenaikaiseen kuolemaan ja hankaliin 
liitännäissairauksiin.-- --  Taudin rinnakkaisnimitys aikuistyypin diabetes ei 
ole enää sopiva, sillä tämä tautimuoto on huolestuttavasti yleistymässä 
myös lapsilla. Diabeteksen keskeisimmät muutettavissa olevat vaaratekijät 
ovat -- -- lihavuus, vähäinen liikunta -- -- energian ja tyydyttyneen rasvan 
liiallinen saanti sekä kuidun liian vähäinen saanti.”  

Timo Valle, Jaana Lindström, Johan Eriksson, Matti Uusitupa ja Jaakko Tuomilehto: Tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
elämäntapamuutoksilla. Pääkirjoitus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2001;117(15):1517-1518 
Artikkelin tunnus: duo92394 (A1151517) © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2001/15/duo92394 (luettu 28.7.2019).  

 
   Keski-ikäiset (ka 55 v.) 172 miestä ja 350 naista, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto eli IGT, 
(Impaired Glucose Tolerance) satunnaistettiin tiiviiseen tai tavanomaiseen elämäntapahoitoon.  
Lähde: Nina Peränen: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja elämäntapamuutokset. Näytönastekatsaus 11.06.2013. 
https://www.kaypahoito.fi/nak08015  (luettu 25.7.2019). Viitattu: Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention 
of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 
2001;344:1343-50. PubMed 
  
DPS suunnittelijoita, järjestäjiä ja toteuttajia ei voi yrityksen puutteesta syyttää:   
 
  Interventioryhmäläisillä oli  

 7 henkilökohtaista ravitsemusohjauskäyntiä 1. vuonna, sitten 3 kk välein 4-6 v. ajan 
 Heitä kannustettiin myös puhelimitse ja kirjeitse.  
 He saivat ilmaiset ohjatut lihastreenitunnit.  
 Vähärasvaisen ruuan valmistamista opetettiin kokkaamalla vähärasvaista ruokaa yhdessä.   
 Lisäksi järjestettiin asiantuntijaluentoja 
 opetuksellisia kaupassakäyntejä sekä  
 kävely- ja vaellusretkiä.  
 Motivaatiota kohotettiin järjestämällä kahteenkin otteeseen liikunta-aktiivisuuskilpailuja eri 

keskusten kesken.  
 Painonpudotuksen tehostamiseksi 6 kk tukitoimien alusta annettiin mahdollisuus laihduttaa 2-5 

viikon VLCD ”pussidieetillä”. Mahdollisuuteen tarttui 48 henkilöä. Heidän painonhallintansa ei siitä 
pitkällä tähtäimellä kuitenkaan parantunut.                                                                                         ../.. 

 

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2011/6/duo99436
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2001/15/duo92394
https://www.kaypahoito.fi/nak08015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17098085
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  DIABETES PREVENTION STUDY osoittaa 
kiistattomasti, että tyypin 2 
diabetes on ehkäistävissä elämäntapa-
muutoksilla. Diabetekseen ei 
sairastunut yksikään kaikki 5 
tavoitetta saavuttanut henkilö.  
Timo Valle, Jaana Lindström, Johan Eriksson, Matti Uusitupa ja Jaakko Tuomilehto: Tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 

elämäntapamuutoksilla. Pääkirjoitus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2001;117(15):1517-1518. Artikkelin 

tunnus: duo92394 (A1151517) © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2001/15/duo92394 (luettu 28.7.2019) 

 
DPS  12 kk  SAAVUTUKSET INTERVENTIORYHMÄSSÄ (tulosten keskiarvot) 
 

- > 80 %  liikkui ≥ 4 h /vk.  

-   226 kcal energiavähennys ->  ka 4.6 kg laihtuminen 

-  Verenpaine laski - 5 / - 5 mmHg 

- Hyvä HDL -kolesteroli nousi hiukan, 1.2 -> 1.3.  

- Paastosokeri fP-gluk laski - 0.3 mmol/l mutta pysyi prediabeettisena (6.2 -> 5.9 mmol/l) 

- pitkäsokeri HbA1C ”laski” 0.1%. 

- Insuliiniresistenssi lievittyi mutta ei purkautunut             -
2h P-gluk 8.9 -> 8.0 (normaali  ≤ 7.8)  ja HOMA-IR 4.2-3.4 (normaali 
HOMA-IR -arvo on alle 1.85-2.05, tutkittavan taustatekijöistä 
riippuen. *)  Toiset tutkijat asettivat normaalin raja-arvoksi < 2.5. 

  

- LDL-kolesteroli laski vain 0.1 mmol/l (3.6 -3.5 mmol/l, tavoite riskipotilailla < 2.5)  

- Triglyserideissä (TG) vähäinen lasku - 0.2 mmol/l 

- Alle puolet interventioryhmäläisistä pääsi ≥ 5% laihtumistavoitteeseen. 

- Kovaa rasvaa onnistui vähentämään viidennes. 

- Kuitua sai suositusten mukaisesti syötyä vain 37%.  

- Vertailuryhmässä onnistumisluvut olivat  vielä huomattavasti vaatimattomammat. 
 

Tulokset koottu lähteistä: Timo Valle, Jaana Lindström, Johan Eriksson, Matti Uusitupa ja Jaakko Tuomilehto: Tyypin 2 
diabetes on ehkäistävissä elämäntapamuutoksilla. Pääkirjoitus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 
2001;117(15):1517-1518. Artikkelin tunnus: duo92394 (A1151517) © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2001/15/duo92394 (luettu 28.7.2019) ja  
Herder M, Peltonen W, Koenig K, Sütfels J, Lindström S, Martin P,  Ilanne-Parikka J, Eriksson G, Aunola S, Keinänen-
Kiukaanniem S, Valle T,  Uusitupa M, Kolb H, Tuomilehto J for the Finnish Diabetes Prevention Study Group: Anti-
inflammatory effect of lifestyle changes in the Finnish Diabetes Prevention Study. Diabetologia 2009.52: 433. 
https://doi.org/10.1007/s00125-008-1243-1 © Springer-Verlag 2008. (luettu 25.7.2019).  

*) Gayoso-Diz P et. al: Insulin resistance (HOMA-IR) cut-off values and the metabolic syndrome in a general adult population: 
effect of gender and age: EPIRCE cross-sectional study. BMC Endocrine Disorders 2013 13:47. https://doi.org/10.1186/1472-6823-
13-47© Gayoso-Diz et al.; licensee BioMed Central Ltd. 2013. (luettu 25.7.2019).   

**Herzberg-Schäfer SA, Staiger H, Heni M, Ketterer C, Guthoff M, Kantartzis K, Machicao F, Stefan N, Häring HU, Fritsche A. Evaluation of 

fasting state-/oral glucose tolerance test-derived measures of insulin release for the detection of genetically impaired β-cell function. PLoS One. 
2010 Dec 2;5(12):e14194. doi: 10.1371/journal.pone.0014194. Copyright Herzberg-Schäfer et al. This is an open-access article distributed under 
the terms of the Creative Commons Attribution License. (luettu 28.7.2019).  

Kuvat: Piirros ja verikoe Pixabay.com. 

 

o yli 5 %:n painonvähennys 
o ravinnon rasva < 30 E%  
o tyydyttynyt rasva < 10 E% 
o kuitua > 15 g/1 000 kcal  
o liikuntaa vähintään neljä tuntia viikossa 

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2001/15/duo92394
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2001/15/duo92394
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   DPS -tutkimus osoitti, että laihtumiseen ja liikunnan 
lisäämiseen tähtäävällä TEHOKKAALLA 
ELÄMÄNTAPAOHJAUKSELLA RAVITSEMUS-
SUOSITUSTEN MUKAISEEN RUOKAVALIOON                                                
ensimmäisen, erityisen tiiviin tuen tarjonneen vuoden 
jälkeen paino kääntyi jatkuvaan nousuun.  
Kukaan ei enää ollut -5% painotavoitteessa 2 v. kuluttua.  
Copyright vuoksi ks. itse Fig 3. käyrät: 
https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00125-012-
2752-5/MediaObjects/125_2012_2752_Fig3_HTML.gif 

 

  Samoin ensimmäisen vuoden jälkeen verensokeri jatkoi nousuaan niin että 5 v. kohdalla 
sekä paasto- että pitkäsokeri olivat jo lähtötilannetta korkeammalla tasolla, vaikka 
interventiotuki kesti 4-6 vuotta ja diabeteslääkitystäkin tarvittaessa käytettiin (samoin kuin 
lääkittiin verenpainetta ja kohonneita rasva-arvoja) Copyright vuoksi ks. itse Fig 4 käyrät: 
 https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00125-012-2752-5/MediaObjects/125_2012_2752_Fig4_HTML.gif  
Lindström J, Peltonen M, Eriksson JG, Ilanne-Parikka P,  Aunola S,  Keinänen-Kiukaanniemi S, Uusitupa M, Tuomilehto 
J for the Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) Improved lifestyle and decreased diabetes risk over 13 years: long-
term follow-up of the randomised Finnish Diabetes Prevention Study (DPS). Diabetologia 2013;56:284-93. PubMed 

 

 

  DPS 2 -seurantatutkimuksessa tyypin 2 diabetekseen sairastumattomia henkilöitä 
(koeryhmäläisiä 265-29= 236 ja verrokkeja 257-59 = 198)  seurattiin edelleen.  
6 vuoden seurannan kohdalla diabetesriski oli koeryhmässä 23 % ja kontrolliryhmässä 38 % 
(riskisuhde 0,57; 95 % luottamusväli 0,43–0,76).  
Lähde: Nina Peränen: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja elämäntapamuutokset. Näytönastekatsaus 11.06.2013. 
https://www.kaypahoito.fi/nak08015 Tutkimuksen laatu: tasokas. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä. 
  (luettu 25.7.2019).     Viitattu Jaana Lindström, Pirjo Ilanne-Parikka, Markku Peltonen, Sirkka Aunola,  Johan G 
Eriksson, Katri Hemiö, Helena Hämäläinen, Pirjo Härkönen, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Mauri Laakso,  Anne 
Louheranta, Marjo Mannelin, Merja Paturi, Jouko Sundvall, Timo T Valle, Matti Uusitupa, Jaakko Tuomilehto for the 
Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle 
intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673-9 PubMed 
 

 

Loppuun saakka, 13 vuoden ajan seurannassa pysyi mukana  
yhteensä 500 tutkittavaa, joista 246:lle puhkesi DM2.  
DIABETEKSEEN  interventioryhmäläisistä sairastui ”vain” 44% 
(106 hlöä) ja tavanomaisen hoidon ryhmästä  64% (140 hlöä). 

 
Lindström J, Peltonen M, Eriksson JG, Ilanne-Parikka P,  Aunola S,  Keinänen-
Kiukaanniemi S, Uusitupa M, Tuomilehto J for the Finnish Diabetes Prevention 
Study (DPS) Improved lifestyle and decreased diabetes risk over 13 years: long-
term follow-up of the randomised Finnish Diabetes Prevention Study (DPS). 
Diabetologia 2013;56:284-93. PubMed Sidonnaisuudet: Tutkijat ilmoittavat että 
heillä ei sidonnaisuuksia. Rahoitukseen osallistuneet mm. lääketehdas Novo 
Nordisk Foundation, Suomen Diabetestutkimussäätiö ja Suomen 
Sydäntutkimussäätiö (Finnish Foundation for Cardiovascular Research), 
Unilever, and Competitive Research Funding from Tampere, Kuopio and Oulu 
University Hospitals.  © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012. 
 
Kuvat:  Pixabay.com.              

                                                                                      ../.. 

https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00125-012-2752-5/MediaObjects/125_2012_2752_Fig3_HTML.gif
https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00125-012-2752-5/MediaObjects/125_2012_2752_Fig3_HTML.gif
https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art%3A10.1007%2Fs00125-012-2752-5/MediaObjects/125_2012_2752_Fig4_HTML.gif
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23093136
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 Panostukseen nähden vaatimaton tulos?  Sen voi onneksi uutisoida toisinkin:   
  

 4 vuoden seurannan kohdalla diabetes oli puhjennut 11 %:lle koeryhmästä ja 23 %:lle 
kontrolliryhmästä. Heihin verrattuna DM2 riski oli koeryhmässä 58 % pienempi (p < 0,001). 
Lähde: Nina Peränen: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja elämäntapamuutokset. Näytönastekatsaus 11.06.2013. 
https://www.kaypahoito.fi/nak08015 Tutkimuksen laatu: tasokas. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä. 
 (luettu 25.7.2019).          
Viitattu: Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle 
among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50. PubMed 
 

 
  Sitten sairastumislukuja ei enää mainittu. ”Jatkoseurantatutkimuksessa keskimäärin     
9 vuotta DPS- interventiosta olivat koe- ja kontrolliryhmien väliset erot 
edelleen havaittavissa: Interventioryhmässä diabetesriski oli edelleen 38 % 
pienempi kuin kontrolliryhmässä (riskisuhde 0,67; 95 % luottamusväli 0,48–0,95).” 
 

  JOHTOPÄÄTÖKSET: ”Liikunnan lisäämiseen ja ylipainoisilla laihtumiseen tähtäävä 
elämäntapainterventio (verrattuna tavalliseen ohjaukseen) vähentää tyypin 2 
diabeteksen ilmaantuvuutta henkilöillä, joilla on suurentunut diabetesriski.” 
 
Lähde: Nina Peränen: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja elämäntapamuutokset. Näytönastekatsaus 11.06.2013. 
https://www.kaypahoito.fi/nak08015 Tutkimuksen laatu: tasokas. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä. 
 (luettu 25.7.2019).     
Viitattu:  Lindström J, Peltonen M, Eriksson JG, 
Ilanne-Parikka P,  Aunola S,  Keinänen-Kiukaanniemi 
S, Uusitupa M, Tuomilehto J for the Finnish 
Diabetes Prevention Study (DPS) Improved lifestyle 
and decreased diabetes risk over 13 years: long-
term follow-up of the randomised Finnish Diabetes 
Prevention Study (DPS). Diabetologia 2013;56:284-
93. PubMed Sidonnaisuudet: Tutkijat ilmoittavat että 
heillä ei sidonnaisuuksia. Rahoitukseen 
osallistuneet mm. lääketehdas Novo Nordisk 
Foundation, Suomen Diabetestutkimussäätiö ja 
Suomen Sydäntutkimussäätiö (Finnish Foundation 
for Cardiovascular Research), Unilever, and 
Competitive Research Funding from Tampere, 
Kuopio and Oulu University Hospitals.  © Springer-
Verlag Berlin Heidelberg 2012. 

 
 
 
 
Orlich MJ, Fraser GE. Vegetarian diets in the 
Adventist Health Study 2: a review of initial 
published findings. Am J Clin Nutr. 2014;100 
Suppl 1(1):353S-8S. Sidonnaisuudet: Ei 
sidonnaisuuksia, paitsi Dr Orlichille 
kustannettu osa matkakuluista the Northern 
California Conference of Seventh-day 
Adventists -tilaisuuteen. Copyright © 2014 
American Society for Nutrition. (luettu 
25.7.2019). 

”Our study was not designed 
to compare different diets 

but rather to 
test the feasibility 

and efficacy of a diet 
that was considered 
the healthy choice.” 

 
Toimisiko toisenlainen 
ruokavalio paremmin? 

https://www.kaypahoito.fi/nak08015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17098085
https://www.kaypahoito.fi/nak08015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23093136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
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 -- ”Sydämen terveyttä edistävä ruokavalio -- -- saattaa parantaa 
insuliiniherkkyyttä ja kroonista tulehdustilaa.”  (viittaa Herder ym. 2009 DPS-julkaisuun)  
Uusitupa M. ja Schwab U: Millainen on sydämelle terveellinen ruokavalio? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 
2011;127(6):521-4. Artikkelin tunnus: duo99436 (099.436). https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2011/6/duo99436.  

 

  Ruokavaliotekijöistä vain KUIDUN   (jota on vain 

kasvikunnassa) yhdistyvän matala-asteista tulehdusta 
mittaavien CRP- ja IL-6 -arvojen laskuun.    
(Kovan) rasvan vähentäminen laski tulehdusarvoja 
laihtumisen myötä.  

 

Lähde: Herder M, Peltonen W, Koenig K, Sütfels J, Lindström S, Martin P,  Ilanne-Parikka J, Eriksson G, Aunola S, 
Keinänen-Kiukaanniem S, Valle T,  Uusitupa M, Kolb H, Tuomilehto J for the Finnish Diabetes Prevention Study Group: 
Anti-inflammatory effect of lifestyle changes in the Finnish Diabetes Prevention Study. Diabetologia 2009.52: 433. 
https://doi.org/10.1007/s00125-008-1243-1 © Springer-Verlag 2008. (luettu 25.7.2019).  

Ajani UA, Ford ES, Mokdad AH:Dietary fiber and C-reactive protein: 
findings from the National Health and Nutrition Examination Survey data. 
J Nutr 2004. 134:1181–1185. 

Qi L, Van Dam RB, Liu S, Franz M, Mantzoros C, Hu FB: Whole-grain, bran, 
and cereal fiber intakes and markers of systemic inflammation in diabetic 
women. Diabetes Care 2006. 29:207–211. 

Ma Y, Griffith JA, Chasan-Taber L et al:  Association between dietary fiber 
and serum C-reactive protein. Am J Clin Nutr 2006 83:760–766. 

King DE, Egan BM, Woolson RF, Mainous AG 3rd, Al-Solaiman Y, Jesri A: 
Effect of high-fiber diet vs a fiber-supplemented diet on C-reactive protein 
level. Arch Intern Med 2007. 167:502–506. 

Nilsson AC, Östmann EM, Holst JJ, Björck IME: Including indigestible 
carbohydrates in the evening meal of healthy subjects improves glucose 
tolerance, lowers inflammatory markers, and increases satiety after a 
subsequent standardized breakfast. J Nutr. 2008 138:732–739. 

 

  Tuloksemme osoittavat, että omaehtoinen toiminta diabeteksen ehkäisemiseksi 
on mahdollista, kun asiantuntijat antavat siihen tarvittavat neuvot ja tuen. -- 
-- Suomi tulee olemaan ensimmäinen maa, jossa toteutetaan valtakunnallinen 
diabeteksen ehkäisyohjelma (DEHKO). Matka tutkimustuloksista ehkäisyohjelman 
toteuttamiseen on pitkä ja vaatii monia ponnisteluja.-- Lähivuodet näyttävät, 
voidaanko kenties joillakin lääkkeillä ehkäistä diabeteksen syntyä.  

 
Otteet pääkirjoituksesta: Timo Valle, Jaana Lindström, Johan Eriksson, Matti 
Uusitupa ja Jaakko Tuomilehto: Tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
elämäntapamuutoksilla. Pääkirjoitus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 
2001;117(15):1517-1518. Artikkelin tunnus: duo92394 (A1151517) © 2019 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2001/15/duo92394 (luettu 28.7.2019).  
Viitattu: Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, ym. Prevention of diabetes by 
lifestyle intervention in subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 
2001;344:1343–50. 
 
 
Kuvat:  Verikoe ja ruksi Pixabay.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2011/6/duo99436
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  Vaikka Välimerellistä dieettiä on tutkittu paljon, Olsen et. al. 
olivat tietääkseen ENSIMMÄISIÄ, jotka selvittivät  
”Pohjoisen ruokavalion =ND”  yhteyttä kuolleisuuteen. 
Tutkijat kartoittivat yli 57 053 tanskalaisen keski-ikäisen 
ruokavalion 6 Pohjoisen ruokavalioon kuuluvan ruoka-aineen 
(joista kala ainoana eläinperäisenä) osalta ja seurasivat heitä 
12 vuoden ajan. Tuona aikana osallistujista kuoli 4126.   
 

  Minkäänlainen liha, 
maitotuotteet tai munat eivät 
kuuluneet tutkimusprotokollaan.  
Kala ei parantanut ennustetta 
lainkaan. Kuolemanriski oli sitä 
pienempi mitä enemmän he 
söivät kaalia (molemmat 
sukupuolet), ruisleipää (miehet) ja 
juureksia (naiset).  

 

KATSO Olsen et. al. ”Nordic Diet” 
HUIKEAT TULOKSET  
- ja miten ne esitetään  
prof. Matti Uusituvan esityksen 
 slidet 8-10 
copyright vuoksi linkissä: 
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-
pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-
suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-
4-10-2013.html 

Copyright vuoksi lue tarkemmin itse:  
 Olsen, A, Egeberg, R, Halkjaer, J, Christensen, J, Overvad, K, Tjonneland, A. Healthy aspects of the Nordic diet are 
related to lower total mortality. J Nutr 2011; 141: 639– 44.  DOI:10.3945/jn.110.131375  Sidonnaisuudet: Ei 
sidonnaisuuksia. Rahoitusta tullut samasta lähteestä kuin SYSDIET -tutkimuksellekin (the Nordic Centres of Excellence 
HELGA and SysDiet). Copyright © 2011 American Society for Nutrition, Oxford University Press. (luettu 23.7.2019).  
 
 

ENTÄ KUN  ITÄMEREN RUOKAVALIOSSA LISÄTÄÄN KASVISTEN OSUUTTA YLTÄKYLLÄISESTI? 
 
”SYSDIET-tutkimus PYRKII OSOITTAMAAN, että pohjoismainen 

ruokavalio vaikuttaa lihavuuteen ja muihin sydän- ja verisuoni-

tautien riskitekijöihin samankaltaisesti kuin Välimeren ruokavalio.  

  Dosentti Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta on yksi SYSDIET-tutkijoista. 
Hänen mukaansa ruokakolmiota oli laatimassa noin 20 hengen joukko suomalaisia 
ravitsemustutkijoita ja Diabetesliiton ja Sydänliiton asiantuntijoita.” 
 
 Itämeren ruokavaliosta on tulossa käsite. 18.01.2011. © Ruokatieto Yhdistys ry 2019. (luettu 22.7.2019).  
Ks Ruokatietoyhdistyksen hallitus: https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-yhdistys/hallitus/ruokatiedon-hallitus.  

 
Kuvat: Elintarvikkekuvat pxhere.com. Luennoitsija Pixabay.com. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/.   
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https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html
https://doi.org/10.3945/jn.110.131375
https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-yhdistys/hallitus/ruokatiedon-hallitus
https://mutts.com/
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        SYSDIET -tutkimuksen perusteluja:  
 

    ”Metabolisen oireyhtymän tärkeimmät riskitekijät ovat lihavuus, erityisesti 
vyötärölihavuus -- Myös paljon nopeita hiilihydraatteja ja kovaa rasvaa sisältävän 
kuituköyhän ruokavalion on osoitettu olevan tähän yhteydessä.  
--  kalaproteiinilla tehtyjen alustavien tutkimusten mukaan sillä saattaisi olla 
verenpainetta alentavaa vaikutusta, mutta tämä vaatii jatkotutkimuksia.” 

 

“Suomalainen diabeteksen ehkäisyohjelma DPS osoitti, että painonpudotus, 
liikunnan lisääminen ja ravitsemussuositustemme mukaiset hyödylliset muutokset 
ruokavaliossa (DPS:ssa kuidun lisääminen ja kovan rasvan vähentäminen) pienentävät 

metaboliseen oireyhtymään (=MBO) ja diabetekseen sairastumisen riskiä.” 
 

Näihin kysymyksiin haettiin vastausta SYSDIET -tutkimuksella:  
 
“-- mitkä muutokset ovat puhtaasti 

(ravitsemussuositusten mukaisen) ruokavalion laadun ansiota 
ilman samanaikaista painonpudotusta ja liikunnan 
lisäämistä” 

 
“-- yhtään tutkimusta ei aiemmin ole tehty siitä, 

voidaanko Pohjoisen ruokavaliolla vähentää tärkeimpiä 
biokemikaalisia ja fysikaalisia (HOX!! KUTEN  VERENPAINE, 
PAINO JA VYÖTÄRÖNYMPÄRYS).metaboliseen oireyhtymään 
liittyviä poikkeavuuksia.”                                     
 

  ”TÄRKEIMMÄT TUTKIMUKSET, joista 
tuloksia odotetaan, ovat 
insuliiniresistenssiä ja -eritystä 
mittaavat 2 h sokerirasituskoe 
(OGTT) sekä insuliini- ja 
triglyseridiarvot.”  

Kuvat: Piirrokset Pixabay.com.  Kyltti needpix.com.  

 
  ”Halutaan (myös) nähdä miten terveellinen Pohjolan ruoka 
vaikuttaa suolistomikrobistoon.”      HOX!!  Vaikka tulosten analysointi 
aloitettiin 9/2010, tätä aihetta koskevaa SYSDIET -aineistoa ei ole ilmeisesti vieläkään  
julkaistu; ainakaan en netistä löytänyt hakusanoilla SYSDIET, Microbiota analyses from faeces; 
Notima Food (mikä suunnitelmassa oli  ilmoitettu ulostetta tutkivaksi laboratorioksi).  

 
Consolas -fontilla otteita SYSDIET tutkimussuunnitelmasta englannista suomentaminani: 
SYSDIET -tutkimusta koordinoi Itä-Suomen Yliopiston Ravitsemuksen ja biokemian yksikkö, hlöt prof. Matti Uusitupa, 
filosofian tohtori Marjukka Kolehmainen, prof. Kaisa Poutanen (VTT) ja filosofian tohtori Ursula Schwab.  
Protocol S1.  SYSDIET study plan, Matti Uusitupa et. al. The Nordic Centre of Excellence SYSDIET consortium:  Healthy 
Nordic Diet in Prevention of Metabolic Syndrome. Clinical Trials gov identifier: NCT00992641. (luettu 28.7.2019).  
 

  4-6 kk mittaisessa SYSDIET -tutkimuksessa pysyi loppuun asti 166 tutkittavaa, jotka  

söivät joko ”A Healthy Nordic Diet = terveellisen pohjoismaisen ruokavalion” 
(ryhmässä 70% naisia, metabolinen oireyhtymä 92%:lla) mukaan tai verrokkiryhmässä 
tavanomaiseen länsimaiseen tapaan (ryhmässä 63% naisia, MBO 91%:lla).  Tutkittavat eivät 
muuttaneet energiansaantia eivätkä liikuntatottumuksiakaan.  Kalorimäärä oli sama 
molemmissa ryhmissä.                                                                                                                                                            
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  ../..                VERROKKIryhmän ruokavaliosta suunniteltiin epäterveellinen.  
Heistä yli neljännes jätti tutkimuksen kesken. Heidän tuli lisätä 
kovan rasvan kulutustaan käyttämällä reilusti voita ja muita 
rasvaisia maitotuotteita. Heidän tuli suosia valkoista viljaa 
eikä sokeroitujen juomien kulutusta heillä rajoitettu lainkaan.  
Lihaa sai käyttää vapaasti kalorien sallimissa rajoissa. 
Hedelmien, marjojen ja vihannesten käyttöä rajoitettiin. 
 

 INTERVENTIOryhmäläisten tuli välttää lisätyn sokerin, hunajan 
ja kaikkien makeutettujen tai hedelmillä maustettujen 
maitotuotteiden sekä punaisen lihan ja lihaleikkeleiden käyttöä   
-  vaikka SYDÄNMERKKI on myönnetty näistä kymmenille. 
  Vähärasvaista maitoa sai juoda ja < 17% juustoa syödä.  

 
  Marjoja, hedelmiä ja vihanneksia tuli syödä yli 500 g/pv.   
Lisäksi tähän ”pohjoismaiseen lähiruokavalioon” kuului 
palkokasveja, kaaleja ja juureksia. Pähkinöitäkin sai syödä. Kasvikunnan 
tuotteille tai täysjyväleivän käytölle ei asetettu ylärajaa, olihan 
interventioryhmän kuidun saanniksi suunniteltu ≥ 35 g/pv VAIKKA 
ravitsemussuosituksissamme kuidunsaantitavoite on vain 25 - 30 g. 
 
  Viikottain 3 aterialla tuli olla kalaa (jonka käyttö varmistettiin maksamalla kalaostokset), 
muutoin vähärasvaista vaaleaa lihaa tai riistaa, kalorien rajoissa.  
 

RAVINTOAINE TAI -TEKIJÄ  RAVINNOSSA  
(eron merkitys ryhmien välillä, p ≤ 0.05 
merkitsevä) 

SYSDIET 
INTERVENTIORYHMÄ 

SYSDIET VERROKIT 

ALKOHOLI                              p=0.008 - 23 %     (3E% -> 2.3 E%) + 18 % (3.3 -> 4.8 E%) 

SOKERI - 13%      (39.6 -> 34.7 g)  - 8 %  (38.7 -> 35.7 g) 

KUITU  (aina kasviperäistä)      p<0.0001                                  + 55%      (22.4 -> 34.7 g) - 22 % (20.3 -> 15.9 g) 

Alfalinoleenihappo = ALA (aina kasviperäistä) 

                                                       p<0.0017 
+ 33%      (1.5 -> 2.0 g)  + 8 %  (1.2 -> 1.3 g) 

PEHMEÄ RASVA = tyydyttymättömät 
rasvahapot eli PUFA+MUFA yhteensä 
Suositus > 2/3 rasvasta. 

+ 14%      (16.2 -> 18.4 E%) 

Osuus jäi < 2/3:aan rasvasta 
+ 5% (15.7 -> 16.5 E%) 

KOLESTEROLI (aina eläinperäistä) Esimerkkejä 

elintarvikkeiden kolesterolipitoisuuksista   /100 g 
laski vain vähän, - 13 %  
              (284 -> 248 mg) 
 

Määrä + 89% enemmän 
kuin NORDIET-
interventiossa 
 

+ 4 %  (285 ->297 mg) 

KOVA RASVA  =tyydyttyneet rasvahapot 
eli SFA.  Suositus < 10E%. 

- 20 % (12.6 -> 10.1 E%) + 18 % (13.1-14.8 E%) 

 
Kuvat: Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/.  Juustot ja piirros maitopurkista pixabay.com.  

https://mutts.com/
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SYSDIET -tutkimuksen TULOKSET    
 

   SYSDIET -tutkimuksen oli määrä kestää kaikilla 24 viikkoa, mutta ”the 
Food, Nutrition and Health –program Scientific Advisory Board and Steering 
Group” kertoi osoitetun, että 18 viikossa (siis 4½ kuukaudessa) voidaan 
ruokavalion mahdolliset hyödyt vakuuttavasti osoittaa.  
Ruokavaliotutkimuksissa 80-90 henkilöä ryhmää kohden on riittävä määrä 
näyttämään merkitsevät erot ryhmien välillä; Sysdietissä 4/25 arvossa: 

 

 

Itämerellisiä 
ravitsemus-
suosituksia 
noudattaneiden  
30-65 -vuotiaiden 

ARVO  
ALUSSA 
? = en 

löytänyt 
mistään 
SYSDIET- 
artikkeleista 

ARVO 
LOPUSSA 
KOHENTUNEET 
VIHREÄLLÄ 
HUONONTUNEET 
PUNAISELLA  

p-arvolla merkitty  

KAIKKI MERKITSEVÄT 
EROT VERROKKEIHIN 

NORMAALI-  
TAI TAVOITE- 
ARVO  

 

ITÄMEREN 
RUOKAVALIO 
NORMALISOI 
POIKENNEEN 
ARVON? 
 

VERENSOKERITASAPAINOA 
JA INSULIINIRESISTENSSIÄ 
MITTAAVAT KOKEET  *) 

    

Paastoverensokeri mmol/l 
(suluissa verrokki-ryhmän arvot) 

5.75  
(5.70) 

5.67   -1.4% 
(5.58)   -2.2% 

< 5.6 (tutkimus- 

suunnitelma, Table 1. 
ei  

Sokerirasituskoe 2 h arvo 6.15 6.47    +5% norm. jo alussa EI 

InsAUC0-30/ GluAUC0-30 
**) 

25.6 25.6     norm. jo alussa ei 

Matsuda IS 6.23 6.27  +0% norm. jo alussa 

eli ≥ 4.3. ***) 
ei 

RASVA-ARVOT  ks. linkki 
Mikko Syvänne 15.8.2015 /Sydänliitto  

  https://sydan.fi/fact/kolesterolin-
suositus-ja-tavoitearvot/  

KOLESTEROLI  P-Kol mmol/l 
(suluissa verrokkiryhmän arvot) 

5.30  
(5.24)   

5.16 -2.8% 
(5.17) 

< 5.0 ei 

LDL -KOLESTEROLI mmol/l 
(verrokeilla ei muuttunut) 

3.25 3.12  -4% < 3.0  
(ihanne < 1.5) 

ei 

TRIGLYSERIDIT mmol/l 1.52  
(1.61) 

1.41   -7% 
(1.46)   -8% (!) 

norm. jo alussa ei 

HDL -KOLESTEROLI mmol/l 
(verrokeilla ei muuttunut) 

1.36 1.41  +4% norm. jo alussa ei 

LDL : HDL -suhde 
(suluissa verrokkiryhmän arvot) 

2.53 
(2.63) 

2.38 - 6% 
(2.61)         p=0.046 

< 2.3 ? ***) < 1?    
https://sydan.fi/fact/kolesterolin-
suositus-ja-tavoitearvot/ 

ei 

non-HDL-kol = P-Kol - HDL 

mmol/l 
3.93 3.71 - 6% p=0.04             < 3.37 ****)   ei 

Apo A1 g/l   ”hyvis”    4*) 
(suluissa verrokkiryhmän arvot) 

1.44 
(1.40) 

1.47 +2% 
(1.40) 

norm. jo alussa ei 

Apo B   g/l   ”pahis”   4*) 
(suluissa verrokkiryhmän arvot) 

1.06 1.05  -1% norm. jo alussa ei 

Apo B : ApoA1 -suhde 0.76 
(0.77) 

0.73 - 4% 
(0.78)          p=0.025 

norm. jo alussa ei 

https://sydan.fi/fact/kolesterolin-suositus-ja-tavoitearvot/
https://sydan.fi/fact/kolesterolin-suositus-ja-tavoitearvot/
https://sydan.fi/fact/kolesterolin-suositus-ja-tavoitearvot/
https://sydan.fi/fact/kolesterolin-suositus-ja-tavoitearvot/
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../.. jatkoa ed. sivulta 

Itämerellisiä 
ravitsemus-
suosituksia 
noudattaneiden 
30-65 -vuotiaiden 

ARVO  
ALUSSA 
? = en 

löytänyt 
mistään 
SYSDIET- 
artikkeleista 

ARVO 
LOPUSSA 
KOHENTUNEET 
VIHREÄLLÄ 
HUONONTUNEET 
PUNAISELLA  

P-arvo merkitty  

kun merkitsevä ERO 
VERROKKEIHIN 

NORMAALI-  
TAI TAVOITE- 
ARVO 

ITÄMEREN 
RUOKAVALIO 
NORMALISOI 
POIKKEAVAN 
ARVON? 
 

TULEHDUSARVOT       
HERKKÄ CRP eli hs-CRP 
Jo lievästikin koholla olevan CRP-
pitoisuuden on osoitettu liittyvän 
lisääntyneeseen, kolesteroli-
pitoisuuksista riippumattomaan 
sydän- ja verisuonitautien riskiin. 
Matala-asteinen tulehdus voi 
vaurioittaa verisuonten sisäpintaa 
ja aiheuttaa paikallisia 

verihyytymiä. Riski on  pieni, kun 
hs-CRP-arvo on alle 1,0 mg/l, 
keskitasoa arvoilla 1 - 3 mg/l ja 
suuri kun hs-CRP on > 3,0 mg/l. 
6*) 

2.53 2.65  +5%     < 1   6*) EI 

Interleukiini -1 Ra ng/ l 
(suluissa verrokkiryhmän arvot) 

364-366 
(339) 

366-3687*), 

(430) p=0.00053 
norm. (< 500) jo 

alussa 8*) 
ei 

Interleukiini- 1b eli IL-1b 0.20 0.23   + 15%  EI 
Interleukiini-6 eli IL-6 1.56 1.69   +8%  EI 

Interleukiini-10 eli IL-10 1.16 1.20   +3%  EI  
Tuumorinekroosifaktori-
reseptori TNF RII 

1943 1911  -1.7%  ei 

Adiponektiini ug/ml (”hyvis”) 
(suluissa verrokkiryhmän arvot) 

5.51 
(4.75) 

5.61    +2% 
(4.77) 

norm. jo alussa ei 

PAINO  KG 
(suluissa verrokkiryhmän arvot) 

90.1 
(91.9) 

90.4 
(92.9) 

 ei 

PAINOINDEKSI (BMI) 36.1 ?  ei 

VYÖTÄRÖNYMPÄRYS ? ?  ei 
VERENPAINE     mmHg 
 (suluissa verrokkiryhmän arvot) 

130/83 
(130/82) 

126/80 
(128/82) 

 
norm. jo alussa 

ei 

GT (maksa-arvo) U/l 37.2 38.6     + 4% alempi parempi  ei 

GT on hapetusstressin 
merkkiaine ja itsenäinen 
diabeteksen, verenpainetaudin 
ja sepelvaltimotaudin riskitekijä 
riippumatta alkoholinkäytöstä 
(mikä myös nostaa GT-arvoa). 
GT ennustaa sydän- ja 
verisuonitautikuolleisuutta 
väestötasolla.    

Poikkileikkaustutkimuksessa 
200 varjoainekuvatun 
intialaisen sepelvaltimoissa oli 
sitä vaikeammat ahtaumat, 
mitä korkeampi GT oli. Arvot 
vaihtelivat miehillä 5-69 U/l        
ja naisilla 8-50 U/l.   
  Tervesuonisten ja niiden, joilla 
oli vain lieviä muutoksia,  

keskimääräinen GT-arvo oli 
24.7 U/l.   GT oli keskimäärin 
32.4 U/l  niillä, joilla oli 
sydämessään ahtaumaa 
useammassa valtimossa.                
3 suonen tauti tai vasemman 
päävaltimon tukos löytyi 
korkeimman GT:n ryhmässä 

peräti 38%:lla.  9*)
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*) Insuliiniresistenssiä kuvaavaa HOMA-IR -arvoa en löytänyt SYSDIET -tutkimusraporteista. Myöskään 

paastoinsuliinitasoa (josta HOMA-IR:n voisi laskea kaavalla paastosokeri mmol/L × paastoinsuliini μU/mL ÷ 22.5 ) ei ole 
julkaistu. Alla olevassa tutkimuksessa verensokeriaineenvaihdunnaltaan normaalien ja insuliiniresistenttien 
välillä HOMA-IR:ssa oli 14% ero, kun ero  Ins AUC 0-30/ Glu AUC 0-30 -indeksissä jäi vain 6%:iin. 
 Herzberg-Schäfer SA, Staiger H, Heni M, Ketterer C, Guthoff M, Kantartzis K, Machicao F, Stefan N, Häring HU, Fritsche A. Evaluation of fasting 
state-/oral glucose tolerance test-derived measures of insulin release for the detection of genetically impaired β-cell function. PLoS One. 2010 
Dec 2;5(12):e14194. doi: 10.1371/journal.pone.0014194. Copyright Herzberg-Schäfer et al. This is an open-access article distributed under the 

terms of the Creative Commons Attribution License. (luettu 28.7.2019). **) Gutch M, Kumar S, Razi SM, Gupta KK, Gupta A. Assessment of 

insulin sensitivity/resistance. Indian J Endocrinol Metab. 2015 Jan-Feb;19(1):160-4. doi: 10.4103/2230-8210.146874. PubMed PMID: 25593845; 
PubMed Central PMCID: PMC4287763. Copyright : © Indian Journal of Endocrinology and MetabolismThis is an open-access article distributed 
under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported. (luettu 28.7.2019).  
 

***)
Kunutsor SK, Zaccardi F, Karppi J, Kurl S, Laukkanen JA. Is High Serum LDL/HDL Cholesterol Ratio an Emerging Risk Factor for Sudden 

Cardiac Death? Findings from the KIHD Study. J Atheroscler Thromb. 2017 Jun 1;24(6):600-608. Table 3. doi: 10.5551/jat.37184. Copyright 2017 
Japan Atherosclerosis Society. This article is distributed under the terms of the latest version of CC BY-NC-SA defined by the Creative Commons 
Attribution License.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ (luettu 28.7.2019).  
 
4*) Francisco Lopez-Jimenez: Cholesterol ratio or non-HDL cholesterol: Which is most important? Mayo Clinic Feb. 20, 2018. 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/expert-answers/cholesterol-ratio/faq-20058006(luettu 

28.7.2019).  

 
5*) Apo A1 on oleellinen kolesterolin kuljetukselle perifeerisistä kudoksista maksaan. 

Seerumin alentunut Apo A1-pitoisuus liittyy lisääntyneeseen sepelvaltimo-, aivovaltimo- ja 
perifeeristen valtimotautien riskiin.           
Apo B -- --  kuvaa plasman aterogeenisten lipoproteiinipartikkelien lukumäärää, joka on 
suoraan verrannollinen sydän- ja verisuonitautien riskiin -- -- suurten AMORIS- ja INTERHEART-tutkimusten 
mukaan se on parempi sydän/verisuonitautien riskimittari kuin Kol tai Kol-LDL.  
FS-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B.  https://huslab.fi/ohjekirja/20705.html. © HUSLAB-liikelaitos. (luettu 30.7.2019). 
 
6*) C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista https://huslab.fi/ohjekirja/8022.html.  © HUSLAB-liikelaitos. (luettu 30.7.2019).  
 
7*)    IL-1 Ra on herkkä maksan rasvoittumista ja matala-asteista tulehdusta osoittava merkkiaine.   

Se myös ennustaa diabeteksen puhkeamista. Tiedeartikkelissa 366 -> 364 mutta Uusituvan esityksessä 
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-

2013.html IL-Ra -arvot 366 -> 368 ng/ l.  4 ½ kk ajan tutkimukseen osallistuneilla interleukiini-1 Ra nousi 
molemmissa ryhmissä yhtä lailla 3 kk kontrolliin saakka.  

Sitten se INTERVENTIOryhmässä kääntyi laskuun täysjyväviljasta, 
marjoista ja hedelmistä saadun runsaan magnesiumin ansiosta.  
Edes 6 kk INTERVENTIOSSA IL-1 Ra EI LASKENUT.  
VERROKKIRYHMÄSSÄ  IL-Ra nousi annosriippuvaisesti rasvaisten 
maitotuotteiden ja lihan kovan rasvan kulutuksen myötä niin, että 
lopussa se oli ka. 20% korkeampi kuin ka. interventioryhmäläisillä.  
 

8*)  IL-Ra:  normaali < 500 ng/l, kohtalaisesti kohonnut 500-1500  ja huomattavasti kohonnut  > 1500 ng/l. 
Meier C, Bobbioni E, Gabay C, Assimacopoulos-Jeannet F, Golay A & Dayer J-M:  IL-1 Receptor Antagonist Serum Levels Are 
Increased in Human Obesity: A Possible Link to the Resistance to Leptin? The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 
87(3):1184–1188. Printed in U.S.A. Copyright © 2002 by The Endocrine Society (luettu 2.8.2019).  
 
9*) Bharani V, Ramesh V, Rao RN, Tewari S. Evaluation of gamma glutamyl transferase as a marker of cardiovascular risk, in 200 

angiographically proven coronary artery disease patients. Indian Heart J. 2017 May-Jun;69(3):325-327. doi: 10.1016/j.ihj.2017.03.010. Ei 
sidonnaisuuksia. Copyright © 2017 Published by Elsevier B.V. on behalf of Cardiological Society of India. This is an open access article under the 
CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). (luettu 28.7.2019).       
 

 Käyrät Uusitupa et. al.  (SYSDIET). Figure 3. J Intern Med 2013.   (ks. lähdetiedot tarkemmin seur. sivulta).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/expert-answers/cholesterol-ratio/faq-20058006
https://huslab.fi/ohjekirja/20705.html
https://huslab.fi/
https://huslab.fi/ohjekirja/8022.html
https://huslab.fi/
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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  Tutkijoiden mukaan Itämerelliseen ruokavalioon sitouduttiin hyvin, ja siksi SYSDIET -
tutkimuksella saatiin tarkkaa tietoa siitä, miten tämä dieetti vaikuttaa lukuisiin 
aineenvaihdunnallisiin häiriöihin henkilöillä, joilla on todettu metabolinen oireyhtymä.  
 

SYSDIET -tutkimus: Uusitupa, M, Hermansen, K, Savolainen, MJ, Schwab, U, Kolehmainen, M, Brader, L, Mortensen, 
LS,Cloetens, L, Johansson‐Persson, A, Önning, G, Landin‐Olsson, M, Herzig, K‐H, Hukkanen, J, Rosqvist, F,Iggman, 
D, Paananen, J, Pulkki, KJ, Siloaho, M, Dragsted, L, Barri, T, Overvad, K, Bach Knudsen, KE,Hedemann, MS, Arner, 
P, Dahlman, I, Borge, GIA, Baardseth, P, Ulven, SM, Gunnarsdottir, I, Jónsdóttir, S,Thorsdottir, I, Orešič, M, Poutanen, 
KS, Risérus, U, Åkesson, B :  Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and 
inflammation markers in metabolic syndrome – a randomized study (SYSDIET). J Intern Med 2013; 274: 52‒66. 
Sidonnaisuudet: Kaikki tutkijat ilmoittavat ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Tutkimusta oli tekemässä 
henkilö/henkilöitä Norjan kalatuotantoinstituutin tutkimusyksiköstä (Norwegian Institute of Food, Fisheries and 
Aquaculture Research). Tutkimus oli yksi NordForsk:n the Nordic Centre of Excellence Programme on Food, Nutrition 
and Health kautta järjestämästä projekteista. Rahoitukseen osallistuivat mm. tanskalainen Council for Strategic 
Research (DairyHealth) ja islantilainen maatalouden tuottavuuden edistämissäätiö the Agricultural Productivity 
Fund. Copyright © 2013 The Association for the Publication of the Journal of Internal Medicine. Re-use of this article 
is permitted in accordance with the Creative Commons Deed, Attribution 2.5  (luettu 22.7.2019).  
 

YHTEENVETO  SYSDIET -TUTKIMUSTULOKSISTA 

 ../.. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/


          
../.. YHTEENVETO  SYSDIET -TUTKIMUSTULOKSISTA:  VERENSOKERIAINEENVAIHDUNTA 
  Paastosokeriarvo laski vähemmän kuin verrokkiryhmässä ja sokerirasituskokeen tulos huononi +5%. 
Muissa julkaistuissa mittauksissa ei muutosta. 

 
YHTEENVETO  SYSDIET -TUTKIMUSTULOKSISTA:  RASVA-ARVOT 
  Lähtötilanteessa rasva-arvoista kokonaiskolesteroli ja ”paha” LDL-kokonaiskolesteroli olivat koholla. 
Kumpikaan niistä EI LASKENUT  verrokkeihin nähden, ja ne jäivät koholle ravitsemussuositusten mukaisella 
ruokavaliohoidolla.  HDL nousi +4%, EI MERKITSEVÄSTI  verrokkeihin nähden. 

 
  Vähentämällä kokonaiskolesteroliarvosta HDL, saatiin non-HDL -arvo (= kaiken pahan rasvan määrä).            
Se väheni alle 6% verran.   OPTIMAALISESTA tasosta (< 3.37 mmol/l )  JÄÄTIIN KAUAS.  

Kontrolleilla non-HDL lasku oli kuitenkin vielä vähäisempi, ja ryhmien tulosten välille saatiin tilastollinen ero. 

 
  Tilastollisesti merkitsevä ero verrokkeihin nähden (p=0.046) saatiin myös LDL : HDL -suhteessa ja non-HDL -
arvossa, jotka molemmat LASKIVAT 6% lähtöarvosta, mutta KUMPAAKAAN EI SAATU HYVÄKSI Itämeren 
ruokavaliolla. Triglyseridi laski alle 7% verran  kontrolleilla enemmän. 
 
  Suotuisa Apo A1 nousi 2% ja riskiin liittyvä ApoB laski 1 %, KUMPIKAAN MUUTOS  
EI ERONNUT VERROKKEIHIN NÄHDEN merkitsevästi.  
  Laskemalla  Apo B : ApoA1 -suhdeluku,  joka laski   -4%, saatiin tilastollisesti 
merkitsevät ero  kontrollien seurannassa kohonneeseen arvoon verrattuna.   

 
YHTEENVETO  SYSDIET -TUTKIMUSTULOKSISTA:  TULEHDUSARVOT 
Hs-CRP nousi  +5%,  IL-1b  +15%,  IL-6  +8% ja IL-10  +3%.  Interleukiini -1 Ra pysyi ennallaan. 

Tuumorinekroosifaktori-reseptori TNF RII laski  -1.7%.  Adiponektiini nousi +2% 

 
YHTEENVETO  SYSDIET -TUTKIMUSTULOKSISTA:  MAKSA-ARVO    GT nousi  + 4%. 

 

Kuvat: Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. Laskin picryl.com. What? Pixabay.com.  

 

OTTEITA TUTKIJOIDEN JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ:   

”Terveellinen Pohjoinen ruokavalio paransi rasva-arvoja ja  
sillä oli hyödyllinen vaikutus matala-asteiseen tulehdukseen.” 

 
  ”Kansanterveyden kannalta tuloksemme ovat rohkaisevia, 
koska  jopa pienet vähenemät non-HDL- ja LDL-kolesteroleissa 
voivat huomattavasti laskea sydän- ja verisuonitauti-riskiä.”-- --  
 ”Non-HDL -laskun perusteella voidaan odottaa 10 % vähenemää 
sepelvaltimotautiriskissä.”  

 
Uusitupa et. al. Effects of an isocaloric healthy Nordic diet on insulin sensitivity, lipid profile and inflammation markers 
in metabolic syndrome – a randomized study (SYSDIET). J Intern Med 2013; 274: 52‒66. (lähde tarkemmin ed. sivulla). 

https://mutts.com/
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 ../..  ”Tarkentunut tieto parantaa mahdollisuuksia kehittää 
tutuista elintarvikkeista maittavia tuotteita, reseptejä, 
ateriakokonaisuuksia, jotka ovat linjassa suosituksien ja 
uuden tutkimustiedon kanssa.-- -- Mahdollisuuksia 
ravintoloille, joukkoruokailuun. Elintarviketeollisuus 
voisi olla mukana edistämässä väestön terveyttä.” 
 
SYSDIET -tutkimuksen vetäjä Matti Uusitupa 4.10.2013. 
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-
suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html (luettu 23.7.2019).  

 

Ruokatieto Yhdistys uutisoi: 
”Pohjoismaisista aineksista koottu 
terveellinen ruokavalio vähentää 
riskiä sairastua sydäntauteihin ja 
metaboliseen oireyhtymään.”  
”Tutkimuksen kannalta oli tärkeää, 
ettei tutkittavien paino muuttunut 
tutkimusaikana, jolloin saatiin 
selville ruuan laadun vaikutukset.” 

    

Prosenttejakin tuli hiukan lisää: ”Tutkimuksen vetäjä professori Matti Uusitupa Itä-
Suomen yliopistosta totesi, että rasvoissa tapahtuneiden muutosten arvioidaan 
laskevan sepelvaltimotaudin riskiä 10–15 prosenttia 5–10 vuoden aikana.”  
Lähde: Pohjoismainen Itämeren ruokavalio kohentaa terveyttä. 07.03.2013 © Ruokatieto Yhdistys ry 2019. (luettu 21.7.2019).   

 

 Ruokatieto Yhdistys ohjaa artikkelistaan  
Nordic Centre of Excellence Sysdiet -sivulle, jossa todetaan: 
 
”Hyviä proteiininlähteitä ovat muun muassa kala, liha, 
kananmuna ja erilaiset maitotuotteet.”     

       
http://www.sysdiet.fi/ (luettu 22.7.2019).  

 

 SYÖ HYVÄÄ 2013-2017 -hankkeella jalkautettiin kansallisia ravitsemussuosituksia. 
Kuluttajaliiton kumppaneista kaupallinen Ruokatieto Yhdistys järjesti hankkeeseen liittyen 
Ruokavisa -työpajoja koululaisille, opettajille ja koululaisten vanhemmille vv. 2014 - 2016. 
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/ravitsemus/syo-hyvaa-kertoo-
ravitsemussuosituksista 

 
Ruokatietoyhdistyksen hallitus: Puheenjohtaja 
on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta 
(MTK)  ja koko hallitus koostuu (Helsingin 
yliopiston edustajaa lukuunottamatta) 
elintarvikeyritysten (mm. Apetit, Atria, Fazer, 
HKScan, Kesko, SOK ja Valio)  avainhenkilöistä.  
 https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-
yhdistys/hallitus/ruokatiedon-hallitus. (luettu 23.7.2019).  

 
 
Kuvat: Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. Rahat pexels.com. Suomalaistipujen lajittelu munakanoihin ja tuhottaviin 
kukonpoikiin (rajattu kuva)  Elina Lappalainen, http://www.syotavaksikasvatetut.fi/kuvareportaasit-maatiloilta/. 
 

https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html
https://docplayer.fi/3755872-Terveytta-pohjoismaisesta-ruokavaliosta-ravitsemus-suomessa-seminaari-matti-uusitupa-saatytalo-4-10-2013.html
http://www.sysdiet.fi/
http://www.sysdiet.fi/
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/ravitsemus/syo-hyvaa-kertoo-ravitsemussuosituksista
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/ravitsemus/syo-hyvaa-kertoo-ravitsemussuosituksista
https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-yhdistys/hallitus/ruokatiedon-hallitus
https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-yhdistys/hallitus/ruokatiedon-hallitus
https://mutts.com/
http://www.syotavaksikasvatetut.fi/kuvareportaasit-maatiloilta/
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A  NEW  NORDIC DIET  (=NND)   
-tutkimuksessa yhteensä 147 osallistujaa. 
EI  ENERGIARAJOITUSTA. KAIKKI  RUUAT  MAKSETTIIN. 
 
4/5  ( n. 90 hlö ka 42-v. (20-66 v.), BMI ka 30 kg/m2)  
sitoutui noudattamaan 6 kk.  

VERTAILUDIEETTI  
 
EI  ENERGIARAJOITUSTA.  KAIKKI  RUUAT  MAKSETTIIN. 

 
4/5  (n. 54 hlö,  ka 42-v. (20-66 v.), BMI ka 30 kg/m2)  
sitoutui noudattamaan 6 kk. 

 
Kasviperäiset ainekset: 
 
VÄHINTÄÄN  950 G PÄIVÄSSÄ, EI YLÄRAJAA: 
 
hedelmiä, marjoja,  
kaalia, muita vihanneksia, juureksia,  
palkokasveja eli herneitä, papuja ja linssejä, 
perunoita, tuoreita yrttejä,  
luonnonkasveja ja sieniä,  
täysjyväviljaa (yli 75 g/pv),  
pähkinöitä (yli 30 g/pv) 
ja vieläpä 5 g levää.  
 
Eläinperäiset ainekset:              
 
Kalaa ja simpukoita  yht. ≥ 300 g viikossa.  
Free Range -tuotettua linnunlihaa,  
Free Range -tuotettua sikaa ja riistaa yht.  
85-100 g /pv.  KS. 100 G FILE KUVASSA 

Kuvassa 100 g  
fileitä.   
 
Sydänmerkki 
/Suvi Laine.  
 
 -Tosin 
lampaan liha  
ei ole sallittu 
NND -
ruokavaliossa 

https://www.sydanmerkki.fi/resepti/yrttinen-lampaanfile/. 
 

Dieetin ”avainruokiin” EIVÄT kuuluneet 
Vähärasvaiset maitotuotteet (sallittu max  

5 dl / 500 g /pv, juustoa max 25 g/pv)  ja  
muna max 25 g/pv  (1 muna painaa 55-110 g). 

Kasviperäiset ainekset: 
 
Hedelmistä meloni, banaani ja sitrukset oli 
sallittu yhteensä 300 g/pv. 
Vihanneksista piti etsiä vähäkuituisia, 
joiden käyttö rajattiin 300 g päivässä.  
Peruna sallittu.  
Pähkinöitä ei saanut syödä yli 30 g/pv. 
 
Sokeria ja valkoista viljaa tuli suosia 
kuitupitoisen ravinnon kustannuksella.  
 
Eläinperäiset ainekset:   
 
Kontrollihenkilöt ohjattiin käyttämään 
monipuolisesti ja runsaasti 
MAITOTUOTTEITA ja  JUUSTOJA.        
     
Kalaa 210-300 g viikossa.  
Lihaa 100 g/pv 
Eläinperäisiä tuotteita ei muuten rajattu. 
 
Verrokkien tuli kokata perinteistä 
tanskalaista ruokaa.     
                                   
Danish cuisine: 
Roast beef with 
oven-baked 
potatoes. 
File:Flickr - 
cyclonebill - 
Culottesteg med 
kartofler.jpg. CC 
BY-SA 2.0. 

 
 

Copyright vuoksi lue tarkemmin itse: 
Lähde: Mithril, C., Dragsted, L., Meyer, C., Tetens, I., Biltoft-Jensen, A., & Astrup, A: Dietary composition and nutrient 
content of the New Nordic Diet. Public Health Nutrition, 2013. 16(5), 777-785. doi:10.1017/S1368980012004521. 
Copyright: © The Authors 2012. Kysytty lupaa 3.8.2019, vastausta en ole vielä saanut. Censored-kyltti Pixabay.com.                                                                                                                                                                                                    

NND -tutkimukset ovat osa Tanskan Nordea -säätiön rahoittamaa OPUS (Optimal well-being, 
development and health for Danish children through a healthy New Nordic Diet) -projektia.  

https://www.sydanmerkki.fi/resepti/yrttinen-lampaanfile/
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../..  NND-ryhmässä syötiin kasvikunnan tuotteista grammamääräisesti jo pelkästään marjoja 
enemmän kuin kalaa. Marjoja, juureksia, kaaleja ja palkokasveja kulutettiin kutakin sorttia 
8x enemmän, pähkinöitä 4x enemmän, täysjyväviljoja 3x, samoin kalaa 3x enemmän kuin 
verrokkiryhmässä.  Lisäksi, verrattuna kontrolleihin, NND-ryhmässä hedelmiä, 
luonnonkasveja (kuten sienet), ja tuoreita yrttejä syötiin kutakin yli kaksinverroin ja 
perunoita kolmanneksen enemmän kuin perinneruokaryhmässä. 
 
  Lihaa New Nordic Diet -ryhmäläiset söivät neljänneksen vähemmän kuin verrokit, mutta 
ohjeistuksesta (NND max 5 dl/pv ja perinnedieetti runsaammin) huolimatta maitotuotteiden 
kulutuksessa ei ollut eroa ryhmien välillä  -joten niiden käytön hyödystä tai 
hyödyttömyydestä ei saatu näyttöä.  Munia ei ole tulosraportissa mainittu, mutta ne 
oli(sivat olleet) sallittu 25 g/pv.  NND- ruokavalion kolesterolipitoisuutta en löytänyt.  
 
Copyright vuoksi lue tarkemmin itse: 
Lähde: Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne 
Astrup, Thomas M Larsen: Health effect of the New Nordic Diet in adults with increased waist circumference: a 6-mo 
randomized controlled trial, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 99, Issue 1, January 2014, Pages 35–
45, Figure 3.  https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069393. © 2019 Oxford University Press. (luettu 3.8.2019). 

 
 

A  NEW  NORDIC DIET  (=NND)             6 KUUKAUDEN TULOKSET 
 
  Keskimääräiset verenpaine ja rasva-arvot olivat hoitotavoiterajoissa jo lähtötilanteessa; osallistujien oli 
sallittua jatkaa mahdollisia verenpaine-  ja kolesterolilääkityksiään. Tutkimusjaksolla verenpainelääkitys 
aloitettiin yhdelle osallistujalle kummastakin ryhmästä.   
   Insuliiniresistenssiä kuvaavat arvot (paastoinsuliinitaso, HOMA-IR ja Matsuda -indeksi) eivät eronneet 
tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä, eivät liioin rasvaprofiilin LDL, HDL, eikä LDL:HDL -suhde.  
Tulehdusarvo CRP ei laskenut niillä joilla se entuudestaan oli alle  10 (CRP  -taso < 1 ei kohota 
verisuonitautiriskiä).  
  Kun tehtiin erillisanalyysi 19 hlöstä, joilla oli insuliiniresistenssi jo lähtötilanteessa, paastosokeritasoihin ei 
tullut eroa, mutta tilastollinen ero ryhmien välille tuli paastoinsuliinitasossa, HOMA-IR:ssa  ja Matsuda -
indeksissä NND:n (14 hlöä) eduksi. 

 
KESKIMÄÄRÄISET MERKITSEVÄT  TULOKSET  
 

NND -INTERVENTIO-
RYHMÄLÄISET (n. 90 hlöä) 

VERTAILURYHMÄLÄISET 
 (n. 54 hlöä) 

Paino ka 90 kg:sta - 4.7 kg ( -5 % ) - 1.5 kg 

Verenpaine -4.5 / -3.1 mmHg + 0.7/+0.1 mmHg 

Paastosokeri                           laihtumisen ansiosta 
  

-0.16 mmol/l   
            

-0.05 mmol/l 

Kokonaiskolesteroli              laihtumisen ansiosta 
 

- 0.17 mmol/l  + 0.08 mmol/l 

Triglyseridit        p= 0.046, kun laihtuminen vakioitu - 0.04 mmol/l + 0.16 mmol/l 

VLDL                    p= 0.05, kun laihtuminen vakioitu  - 0.02 mmol/l + 0.06 mmol/l 

Copyright vuoksi lue tarkemmin itse:  
Poulsen S,  Due A, Jordy A,  Kiens B, Stark K, Stender S, Holst C,  Astrup A, Larsen T: Health effect of the New Nordic 
Diet in adults with increased waist circumference: a 6-mo randomized controlled trial, The American Journal of Clinical 
Nutrition, Volume 99, Issue 1, January 2014, Pages 35–45,  https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069393. 
Sidonnaisuudet: Kaikki kirjoittajat ilmoittavat ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Nordea on rahoittanut tutkimusta.  
Copyright © 2013, Oxford University Press/Rights Link. (luettu 3.8.2019).                                                                  
../.. 

https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069393
https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069393
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 ../..       NND -ruokavalio ei kohentanut suolistobakteeriston laatua. 
Copyright vuoksi lue tarkemmin itse: 
Roager HM, Licht TR, Poulsen SK, Larsen TM, Bahl MI. Microbial enterotypes, inferred by the prevotella-to-bacteroides 
ratio, remained stable during a 6-month randomized controlled diet intervention with the new nordic diet. Appl 
Environ Microbiol. 2014 Feb;80(3):1142-9. doi: 10.1128/AEM.03549-13. Copyright © 2014, American Society for 
Microbiology. All Rights Reserved. (luettu 3.8.2019). Sidonnaisuudet: Roager sai rahallista tukea Novozymesiltä. 
Research Center on Gut, Grain and Greens osallistui rahoitukseen. 
 
 

  A  NEW  NORDIC DIET  (=NND)   12  KUUKAUDEN  TULOKSET 
 
  Puolen vuoden jälkeen kaikki 147, (ka. 43-v., BMI ka 29) osallistujaa kehotettiin 
noudattamaan NND -ruokavaliota, mutta nyt he joutuivat maksamaan ruokansa itse. 
Vuoden jatkoseurantaan sitoutui 110 henkilöä, jotka olivat laihtuneet -6.2 kg /-3 kg   
NND/perinneruokavaliojaksoilla,  arvioivat NND -ruokavalion tyydyttävyyden 3/5 -tasoiseksi 
(perinnedieetin tyydyttävyys oli ollut vain 2/5).  12 kk verenpaineista tai TG-arvosta ei 
sanota mitään, vapaasti luettavissa olevassa abstraktissa on mainittu vain painon kehitys: 
 

  Alunperin NND -ryhmään satunnaistetut 
lihoivat jatkoseurantavuoden aikana 
keskimäärin 4.6 kg  
ja aiemmin heitä vähemmän 
verrokkiruokavaliolla laihtuneet ”saivat” 
takaisin  1.1 kg.  
 
Mitä sitoutuneempia NND -ruokavalioon 
tutkittavat olivat, sitä vähemmän he lihoivat 
uudelleen.  Eniten liikuntaa lisänneet 
lihoivat 3.4 kg vähemmän kuin 
liikkumattomat. 

Copyright vuoksi lue tarkemmin itse: 
Poulsen SK1, Crone C, Astrup A, Larsen TM: Long-term adherence to the New Nordic Diet and the effects on body 
weight, anthropometry and blood pressure: a 12-month follow-up study.  Eur J Nutr. 2015 Feb;54(1):67-76. doi: 
10.1007/s00394-014-0686-z. Vain abstrakti vapaasti luettavissa.  © 2019 Springer Nature Switzerland AG. 
 

”Ruokavaliosuositusten tulee noudattaa paikallista ruokakulttuuria, jotta 
niillä voidaan päästä tuloksiin.” 
Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, 
Thomas M Larsen: Health effect of the New Nordic Diet in adults with increased waist circumference: a 6-mo 
randomized controlled trial, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 99, Issue 1, January 2014, Pages 35–
45, https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069393. © 2019 Oxford University Press. (luettu 3.8.2019). 

Photo by: Senior Airman Jarrod grammelreleased |  VIRIN: 131125-F-HF135-008.JPG /Official United States Air Force Website. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069393
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THE  SYSDIMET  STUDY  

 3 kk kontrolloitu vertailututkimus, jossa TAVANOMAISTA 
RUOKAVALIOTA MUOKATTIIN (VAIN) 3 RUOKA-AINEEN 
OSALTA: viljat, marjat ja kala. 40-70 -vuotiailla yhteensä 131 
tutkittavalla oli  verensokeriaineenvaihdunnan häiriö  (eli 
paastosokeri fP-gluc 5.6–6.9 mmol/l  ja/tai sokerirasitus-
kokeen 2 h arvo 7.8–11.0 mmol/l) ja lisäksi ainakin 2 
seuraavista: BMI 26–39 kg/m2 / vyötärölihavuus /kokonais- 
HDL <1.0 mmol/l      ,  <1.3 mmol/l       / seerumin triglyseridi 
= Tg  >1.7 mmol/l  /  verenpaine  ≥130 / ≥85 mmHg. 
 
  A)  36  Healthy Diet - ryhmän (tutkijat ovat nimenneet tämän 

”kalaryhmäksi”) hlöt saivat kustannuksitta noutaa 
täysjyväviljaleipiä ja -patukoita, joista kertyi 20-25E% eli 
viidennes - neljännes kokonaisenergiamäärästä. Täysjyvä-
pastan käyttöä suositeltiin. Kuidun määrä kasvoikin +25%. 
 
  Lisäksi he saivat 300 g mustikoita päivittäin nautittavaksi, 
minkä lisäksi mielimarjoja sai syödä 3-4 annosta viikoittain 
(marjoja kuluikin yht. keskimäärin 320 g/pv, eli 2,24 kg/vk).  
 
   HD-ryhmäläisille maksettiin 3 kala-ateriaa ( á 100-150 g 
rasvaista kalaa) viikoittain. Kalan valmistukseen tuli käyttää 
rypsiöljyä. Monityydyttymättömien rasvahappo-jen määrä 
nousikin HD-ryhmässä muita merkitsevästi korkeammalle 
tasolle (ALA +27%, EPA +47%, DHA +69%).  
 
   B)  34 täysjyväviljaryhmäläistä (Whole-Grain-Enriched Diet, WGED) ohjattiin syömään 
täysjyväviljaa HD-ryhmän lailla, mutta WGED-ryhmään satunnaistetut eivät saaneet lisätä 
marjojen tai kalan kulutustaan aiemmasta. Kuidun saanti jäi HD-ryhmää vähäisemmäksi. 
 
  C)  34 kontrollin tuli suosia valkoista viljaa, ja heiltä kiellettiin 
mustikoiden syönti kokonaan. Kalaa sai syödä kerran viikossa.  
 

  Lähtötilanteeseen nähden ravinnon kolesterolin määrä väheni HD-
ryhmässä 274- >258 mg/pv ja  nousi WGED-ryhmässä  228 ->244 ja  
kontrolliryhmäläisillä 230 -> 256 mg:aan päivässä.   
HOX!! Proteiinin saanti ei muuttunut 3 kk tutkimusjakson aikana. ../.. 
 
Kuvat: Suomen liput ja leipä Pixabay.com, leipä Maxpixel.net. Mustikat Pixabay.com.   Kala (rajattu9 Good flows mean 
more fish…  / finterest.com.au/                                                   
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 ../..      SYSDIMET 3 kk   TULOKSET  
 
  Tavanomaisempien tehtyjen mittausten lisäksi 
tarkat mittausmenetelmät mahdollistivat   

91 jo pelkästään rasva-aineenvaihduntaan liittyvän 

suureen määrittämisen.  Supplementary Table S1. LIPO 
window  Serum NMR metabolite list. 

 Näistä seitsemään (ks. taulukko ohessa, linkki alla) saatiin 
kalan kulutukseen > 500 g viikossa  yhdistyvä 
tilastollisesti merkitsevä  (p<0.05) tulos: HDL -partikkelien 
keskimääräinen koko kasvoi ja suurten HDL-partikkelien 
osuus kasvoi. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0090352# 
 

-- ”our study design does not allow for total separation of fish intake from 
increased intake of whole grain and low insulin response grain products and 
bilberries The average consumption of fish was 74 grams per day in the third 
tertile, which is more than 500 g per week. This suggests that the instructed 
three fish meals per week were not enough for these changes.”   
 

   Paino tai BMI EI laskenut, vyötärönympärys EI kaventunut, 
verenpaine EI laskenut tilastollisesti merkitsevästi kontrolleihin 
nähden (RR laski kontrolliryhmässä 139->135/88->86). 
 
ApoA1 EI noussut EIKÄ Apo B laskenut. Parannusta EI saatu edes 
ApoB: ApoA1 -suhteeseen. 
 
  Kokonaiskolesteroli EI laskenut. LDL kolesteroli EI laskenut  
EIKÄ kokonais-HDL noussut (joskin tutkijat toteavat 
johtopäätöksissään, ettei HDL:n kokonaismäärä niin tärkeä 

markkeri olekaan).          
  Mitään muutosta EI havaittu rasvankuljettajaproteiinien (kuten 
CETP)  aktiivisuudessa.  
   
  Triglyseridi  EI laskenut (vaan nousi +6%, ei tilastollisesti 

merkitsevästi).  Toisaalta triglyseridi ei sitten ollutkaan niin tärkeä: 
”-- The association between hypertriglyceridemia and CVD 
risk is also controversial and is weakened when 
adjustment is made for other risk factors [48], [57].” 

 
  Paastosokeri EI laskenut EIKÄ sokerirasituskokeen tulos 
kohentunut tilastollisesti merkitsevästi. Insuliinitaso EI laskenut. 
Liioin HOMA-IR, QUICKI = quantitative insulin sensitivity check index tai 
Matsuda -indeksi EIVÄT kohentuneet. 
 
 

                                                                                                                                                           ../.. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0090352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3938672/#pone.0090352-CARDIoGRAMplusC4D1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3938672/#pone.0090352-Graham1
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../.. Tutkijat toteavat, että haaraketjuiset aminohapot (BCAA eli valiini, 
leusiini ja isoleusiini) yhdistyvät diabetesriskiin. Aiemmassa 
tutkimuksessaan he olivat havainneet runsaan 
 ruisleivän ja täysjyväpastan syönnin vähentävän isoleusiinin 
seerumipitoisuutta. SYSDIMET -tutkimuksessa näin EI käynyt, koska 
proteiinin saanti ei muuttunut interventiojaksolla.  

Lankinen M, Kolehmainen M, Jääskeläinen T, Paananen J, Joukamo L, Kangas A, Soininen P, Poutanen K, Mykkänen H, 
Gylling H, Orešič M, Jauhiainen M, Ala-Korpela M, Uusitupa M, Schwab U. Effects of whole grain, fish and bilberries on 
serum metabolic profile and lipid transfer protein activities: a randomized trial (SYSDIMET). PLoS One. 2014 Feb 
28;9(2):e90352. doi: 10.1371/journal.pone.0090352. Sidonnaisuudet: Kangas, Soininen ja Ala-Korpela omistavat 
NMR-laboratoriotutkimusmenetelmää tarjoavan Brainshake Ltd:n osakkeita. Tutkittavien lailla myös tutkijat saivat 
elintarvikkeita useilta yrityksiltä..Copyright © 2014 Lankinen et al This is an open-access article distributed under the 
terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use. (luettu 5.8.2019). 
 

   Proteiinilähteen merkitys on osoitettu mm. myös tässä (Itämeren ruokavalioon 
liittymättömässä) 12-vuotisessa seurantatutkimuksessa: 2422 henkilöstä, joiden verensokeri 
oli tutkimuksen alkaessa ollut normaali, diabetes puhkesi 201:lle. Siinä neljänneksessä, 
joiden proteiini-aineenvaihduntatuotteina oli eniten ≥ 3/5 tietyistä aminohapoista 
diabetekseen sairastumisen riski oli 5-kertainen alimpaan neljännekseen verrattuna.  
   Nämä 5 vahvasti diabeteksen kehittymiseen yhdistyvää aminohappoa olivat: BCAA:t 
isoleusiini, leusiini ja valiini ja näiden lisäksi tyrosiini (ei-välttämätön aminohappo, jota elimistö 

pystyy syntetisoimaan fenyylialaniinista) ja fenyylialaniini. Tutkimus vahvistaa proteiinien laadun 
merkityksen diabeteksen puhkeamisessa (ks. osio PROTEIINI).  
 Wang TJ, Larson MG, Vasan RS, Cheng S, Rhee EP, McCabe E, Lewis GD, Fox CS, Jacques PF, Fernandez C, O'Donnell 
CJ, Carr SA, Mootha VK, Florez JC, Souza A, Melander O, Clish CB, Gerszten RE. Metabolite profiles and the risk of 
developing diabetes. Nat Med. 2011 Apr;17(4):448-53. doi: 10.1038/nm.2307. Sidonnaisuudet:  Wang, Vasan, Larson, 
Mootha ja Gerszten ovat patentoineet menetelmän ennustaa aineenvaihduntatuotteista diabetesta.  
Florez on saanut konsulttipalkkioita yrityksiltä  Publicis Healthcare, Merck, bioStrategies, XOMA ja  Daiichi-Sankyo, ja 
puhujapalkkioita  Pfizeriltä ja Alnylam Pharmaceuticalsilta. Rahoitus julkisilta tahoilta, AHA:lta ja säätiöiltä. Copyright 
notice. (luettu 5.8.19). Mutts comics https://mutts.com/. 

 

TÄHÄN  VÄLIIN  IHAN  VAIN  VERTAILUKSI:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://mutts.com/
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SYSDIMET -INTERVENTIO  EI  SIIS VAIKUTTANUT  MIHINKÄÄN  NÄISTÄ  TUTKITTAVIEN 
RISKITEKIJÖISTÄ: 
verensokeriaineenvaihdunnan häiriö  
 eli paastosokeri fP-gluc 5.6–6.9 mmol/l   
tai sokerirasituskokeen 2 h arvo 7.8–11.0 mmol/l  
BMI 26–39 kg/m2  / vyötärölihavuus / kokonais- 
HDL <1.0 mmol/l miehillä,   
kokonais- HDL <1.3 mmol/l naisilla /   
 seerumin triglyseridi = Tg  >1.7 mmol/ 
/  verenpaine  ≥130 / ≥85 mmHg. 
 
Näin SYSDIMET -tutkimusta perusteltiin: 

    
Näin Lankinen et. al. tiivistivät SYSDIMET -
tutkimuksensa v. 2014 tarkoituksen ja tulokset 
Lääkäriseura Duodecimin tiedejulkaisussa:  
 
”Rasvainen kala muokkaa HDL- 
hiukkaskokoa ja (HOX!! vain  HDL-

hiukkasten) lipidipitoisuuksia.”  
 
”TAUSTA: Osana laajempaa SYSDIMET-
ruokavaliotutkimusta selvitettiin 1 
HNMR-spektroskopian avulla rasvaisen 
kalan vaikutuksia seerumin HDL-
lipoproteiinipartikkelialaluokkiin 
henkilöillä, joilla oli 
riskitekijäkasauma.” 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=supplementary&id=info:doi/10.1371/journal.pone.0090352.s004 

 
Lankinen M, Kolehmainen M, Jääskeläinen T, Paananen J, Joukamo L, Kangas A, Soininen P, Poutanen K, Mykkänen H, 
Gylling H, Orešič M, Jauhiainen M, Ala-Korpela M, Uusitupa M, Schwab U. Effects of whole grain, fish and bilberries on 
serum metabolic profile and lipid transfer protein activities: a randomized trial (SYSDIMET). PLoS One. 2014 Feb 
28;9(2):e90352. doi: 10.1371/journal.pone.0090352. Sidonnaisuudet: Kangas, Soininen ja Ala-Korpela omistavat 
NMR-laboratoriotutkimusmenetelmää tarjoavan Brainshake Ltd:n osakkeita. Tutkittavien lailla myös tutkijat saivat 
elintarvikkeita useilta yrityksiltä..Copyright © 2014 Lankinen et al This is an open-access article distributed under the 
terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use. (luettu 5.8.2019).                                                                                                                                                        

 ../.. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
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../..     Jo aiemmin PubMed:ssa julkaistut SYSDIMET -tutkimuksen TULOKSET: 

          
  Tutkijat toteavat sekä E-selektiinin, että kohonneen hs-CRP-tason 
ennustavan diabeteksen ja sepelvaltimotaudin kehittymistä.  Herkkä 
CRP (hs-CRP) laski WGED -ryhmässä -27% p<0.01 ja  Healthy Diet 
(=”kala”)ryhmässä -17% (p<0.05) niiden joukossa, jotka eivät 
käyttäneet statiineja (statiinien tiedetään laskevan CRP:a).  
 
 ”Our observations also hint at a potential role of the 
Healthy Diet in lowering hsCRP close to the levels seen in 
statin users, as also previously shown when statin therapy 
was compared with cholesterol-lowering diets [49].” <= 
viittaa PORTFOLIO -ruokavalioon! 
 

Viitatussa satunnaistetussa, kontrolloidussa ja kaksoissokkoutetussa 
tutkimuksessa [49] ”to balance the saturated fat and dietary cholesterol 

in the control diet” vegaaniseen Portfolio -dieettiin oli lisätty voita 9 
g/pv ja 1 kananmuna viikossa. Jo 2 viikossa LDL laski -29 % (p<0.001). 

CRP laski - 28% (p=0.002) ja LDL:HDL -suhde- 24% (p<0.001). Näillä 
vasteilla on odotettavissa - 25% vähenemä sydäntautiriskiin (p<0.001). 
Copyright vuoksi lue tarkemmin itse:  
49. Jenkins DJ, Kendall CW, Marchie A et al (2003) Effects of a dietary portfolio of 
cholesterol-lowering foods vs lovastatin on serum lipids and C-reactive protein. JAMA 
290:502–510. PubMed  

 

  Verisuonten sisäseinämien häiriintynyttä toimintaa kuvasteleva plasman E-selektiini laski 
merkitsevästi vain HD-ryhmässä, -8% (p<0.05). Erittäin pitkäketjuisten n-3 -rasvahappojen ja 
kuidun saanti yhdistyi sen laskuun.  
 
de Mello V, Schwab U, Kolehmainen M,  Koenig W,  Siloaho M,  Poutanen K,  Mykkänen H,  Uusitupa M: A diet high in 
fatty fish, bilberries and wholegrain products improves markers of endothelial function and inflammation in 
individuals with impaired glucose metabolism in a randomised controlled trial: THE  SYSDIMET  STUDY.  Diabetologia. 
2011. 54: 2755. https://doi.org/10.1007/s00125-011-2285-3. 
 
  Sidonnaisuudet: Kaikissa tähänastisissa tuhansissa lukemissani tutkimuksissa 
tutkijat ovat ilmoittaneet ”Conflicts of interests” (=sidonnaisuudet). Esimerkiksi 
Duodecimin pääkirjoituksen ”Millainen on sydämelle terveellinen ruokavalio? 
yhteydessä”  v. 2011 Matti Uusitupa ilmoitti sidonnaisuuksikseen: Sydänliiton 
puheenjohtaja. Orion Oyj:n ja Food Ltd:n osakkeita ja Ursula Schwab ilmoitti 
saaneensa korvauksen koulutusaineiston tuottamisesta Recallmed Oy:ta.  
 
MUTTA tässä artikkelissa samalta vuodelta 2011: ”The authors declare that 
there is no duality (=kaksijakoisuus) of interest associated with 

this manuscript.” Eli ovat samaa mieltä kuin mitä artikkeliin ovat 
kirjoittaneet??  Rahoitusta usealta taholta, mm. the Nordic Centre of 
Excellence . © Springer-Verlag 2011. (luettu 3.8.2019).  
 
Kuva: Soijapavut ja -maito Pxhere.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 
 

 
 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-011-2285-3#CR49
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-011-2285-3#CR49
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=10480510
https://doi.org/10.1007/s00125-011-2285-3
https://mutts.com/
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 YHTEENVETO RAVITSEMUSSUOSITUSTEMME TAKANA OLEVASTA NÄYTÖSTÄ   

 

The Finnish Diabetes Prevention Study (DPS):  

13 vuoden aikana diabetes puhkesi ”vain” 44%:lle tehostetun elintapaneuvonnan ryhmässä. Ne, jotka olivat 
lisänneet (aina kasviperäistä) kuitua ruokavaliossaan, vähentäneet (suomalaisilla pääasiassa maitorasvan ja 
lihan mukana tulevan) kovan rasvan määrää, laihduttaneet >5% ja liikkuneet yli 4 h viikossa, säästyivät 
diabetekselta. Runsas kuidun käyttö ja laihtuminen yhdistyivät CRP- ja IL-6 -tulehdusarvojen laskuun.  
                          

SYSDIET ”A Healthy Nordic Diet”  -tutkimus osoitti,  

ettei  Itämeren ruokavalio edes puolessa vuodessa hyvin toteutettunakaan laske verenpainetta eikä  auta 
insuliiniresistenssin purkamisessa. Se ei liioin korjaa rasva-aineenvaihduntaa eikä hoida matala-asteista 
tulehdusta. 
 

THE  SYSDIMET  STUDY:     
Vaikka sekaruokavaliossa täysjyväviljan ja marjojen käyttö oli erittäin runsasta ja kalaa syötiin jopa yli ½ kg 
viikossa, verenpaine ei laske, rasva-arvot eivät korjaudu eikä sokeriaineenvaihdunta parane ollenkaan.  
 

 A NEW NORDIC DIET:  
Kun kasvikunnan tuotteita syötiin tuplaten nykysuosituksiin nähden, paino putosi ka 5% puolessa vuodessa, 
verenpaine kohentui ka. -4.5/3mmHg ja triglyseridi (ainoana rasva-arvoista) laski hitusen, 0.04 mmol/l  (eli 
esim. arvosta 1.74 arvoon 1.70). Tällä(kään) sekaruokavaliolla ei sokeriaineenvaihdunta korjautunut - 
väliaikainen laihtuminen tosin laski paastosokeritasoa vaatimattomasti -0.16 mmol/l (esim. 6.16 -> 6.0). Kun 
tätä dieettiä tuli noudattaa omin neuvoin ja omalla kustannuksella, alkoi lihominen takaisin. 
 

”NORDIET”  (Adamsson 2011)      

Erinomaiset tulokset niin painonhallinnassa, sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnassa kuin verenpainetasossakin 
saatiin mm. soijaproteiinia ja paljon palkokasveja sisältävän vegaanisen Portfoliodieetin ja kasvisvoittoisen 
Välimerellisen ruokavalion yhdistelmästä. Maitotuotteiden käyttö oli rajattu lasilliseen rasvatonta maitoa 
tai pikarilliseen rasvatonta jogurttia + muiden eläintuotteiden käyttö kolesterolimäärään 131 mg/pv 
(vastaten esim. 100 g keitettyä kanaa tai <90 g vähärasvaista savustettua kalaa tai 30 g kananmunaa).                                 
                                                 

”NORDIC HEALTHY DIET”  (Olsen 2011):  
Runsas kaalin, ruisleivän ja juuresten syönti yhdistyy pidempään elinikään. Kalansyönti ei pienentänyt 
kuolemanriskiä.    
 

BSDS -(Baltic Sea Diet Score)- 
PISTEYTYSTÄ  KÄYTTÄEN TEHDYT 
TUTKIMUKSET  

eivät enää olekaan tutkimuksia meille 
suositeltavasta Itämeren ruokavaliosta, vaikka 
tulokset sellaisina uutisoidaan. Alkoholikin on 
otettu mukaan: sen käytöstä tulee miinusta. 
 
 
 
 
Lähteet kaikkiin tutkimustuloksiin kunkin 
tutkimusselostuksen kohdalla edellä (ks. sisällysluettelo).  

 



 
 

39 

Sydänliiton ammattilaisnetti: PROTEIINI JA SYDÄNTERVEYS 
 
”Kasviproteiinin runsas saanti voi olla indikaattori terveellisestä 
ruokavaliosta eräissä väestöissä. Useissa tutkimuksissa on havaittu käänteinen 
yhteys kasviproteiinin saannin ja kohonneen verenpaineen riskin välillä. 
Kahdessa meta-analyysissä (satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset) havaittiin 
tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys 25–30 g päivittäisen 
soijaproteiinin saannin ja LDL-kolesterolipitoisuuden välillä. -- -- 
Soijaproteiinin saantitasot olivat paljon korkeammat kuin nykyisessä 
pohjoismaisessa ruokavaliossa, joten tulosten merkitys on kyseenalainen. 

 Pitkäaikaisissa etenevissä 
tutkimuksissa on saatu 
viitteitä siitä, että vähän 
hiilihydraatteja, mutta 
runsaasti (HOX!! unohtaneet 
tarkentaa: ELÄIN-)proteiinia 
sisältävä ruokavalio voi 
jopa lisätä sydän- ja 
verisuoni- tautien riskiä.” 

”Sydänliiton suositukset pohjautuvat vahvaan tutkimusnäyttöön.” 
 
 

Ammattilaisnetti  https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/ravitsemus/suosituksia/sydanliiton-ravitsemussuositus  
© Suomen Sydänliitto 2019. Aineisto on vapaasti käytettävissä (luettu 7.8.2019).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavakuva vas. professori  
Fogelholmin luennosta  ”Miten 
yhdistyvät ruoan terveellisyys ja 
ympäristöystävällisyys? ” One 
Health Finland -yhdistyksen 
tilaisuudessa 3.11.2017. 
(katsottu 20.7.2019).  
https://www.youtube.com/watch?v=4d_-
mtowR9c.  

 

Taulukko on kuvakaappaus osasta Sydänliiton ohjetta ruokavaliomuutoksiin. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/ 

Työryhmä 

• Matti Uusitupa, LKT, professori emeritus, sisätautien erikoislääkäri (Sydänliiton puheenjohtaja) 
• Mikael Fogelholm, ETT, professori, dosentti 
• Antti Jula, LKT, tutkimusprofessori, sisätautien erikoislääkäri 
• Satu Männistö, ETT, akatemiatutkija, dosentti 
• Tuija Pusa, THM, ravitsemusasiantuntija, laillistettu ravitsemusterapeutti (siht.) 
• Markku Savolainen, LKT, professori, sisätautien erikoislääkäri 
• Ursula Schwab, FT, apulaisprofessori, laillistettu ravitsemusterapeutti 
• Mikko Syvänne, LKT, ylilääkäri, dosentti, professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 

https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/ravitsemus/suosituksia/sydanliiton-ravitsemussuositus
https://www.youtube.com/watch?v=4d_-mtowR9c
https://www.youtube.com/watch?v=4d_-mtowR9c
https://mutts.com/
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    Sydänliiton asiantuntijoiden mukaan soijaproteiinista saadut myönteiset tutkimustulokset 
ovat kulttuurimme kannalta ”kyseenalaiset”. Toisaalta mikään ei näytä estävän 
yleistämästä kasviproteiineista saatuja erinomaisia tutkimustuloksia (Adamsson 2011, ks. s. 37 

yhteenveto) koskemaan Pohjoisen ruokavaliota yleisesti. Esim.  Norjan Lääkärilehdessä:   
 
”A healthy Nordic diet -- -- improves the 
blood lipid profile and insulin sensitivity, 
lowers blood pressure and inflammation and is 
linked with a smaller waist circumference -- 
 

 Copyright vuoksi katso itse   
interventio- ja kontrolliryhmien ruokavaliot ks. TABLE  1 .   

ao. linkistä. 
 

Berild A, Holven K, Ulven S: Overview of the diets in the intervention studies. NORJALAINEN LÄÄKÄRIL EHTI   
NORSKE  T IDSSKRIFTET:  Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 May 23;137(10):721-726. doi: 10.4045/tidsskr.16.0243. 
eCollection 2017 May.  Sidonnaisuudet:  Holven on saanut rahaa lääketehtailta Amgen, Sanofi ja Pronova. Ulven on 
Nordic centre for research excellence in food, nutrition and health, called SYSDIET  yhteistyökumppani.  Sekä Holven 
että Ulven  ovat saaneet rahaa elintarvikeyrityksiltä Mills (monenlaisia tuotteita), Olympic Seafood ja TINE.        
Berild: ei sidonnaisuuksia. https://tidsskriftet.no/en/2017/05/review-article/recommended-nordic-diet-and-risk-markers-

cardiovascular-disease.  (luettu 3.8.2019). 
TINE SA IS  NORWAY'S LARGEST PR ODUCER,  DISTRIBUTOR 
AND EXPORTER OF  DAIRY PRODUCTS  WITH 11,400 
MEMBERS (OWNERS)  AND  9,000 COOPERATIVE F ARMS.   

- -  we need to reach people at a young age. --  

-- We believe in inspiration through shared experiences, 
good teachers and good, motivating role models. 
https://www.tine.no/english (luettu 3.8.2019).  

 

  Ravitsemustieteen tohtori Reijo Laatikaisen terveellisen 
syömisen testissä parhaat pisteet maitotuotteiden osalta saa 
käyttämällä esim. 2-6 dl nestemäisiä maito- (tai kasvimaito)-
tuotteita + 2-5 siivua juustoa päivässä.  
 Kirjassa ”Pötyä pöydässä -älä usko kaikkea, mitä ravinnosta sanotaan” s. 153. 
Reijo Laatikainen, Kirjapaja Helsinki 2018. Sidonnaisuudet: Laatikainen omistaa 
mm. markkinointistrategioita suunnittelevan BoostOn Oy -konsulttiyrityksen.  
 

   SUOSITUKSISTA POIMITTUA: 
- maitotuotteiden luontainen sokeri on ok! 
- Ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta maitoa tai 
piimää tai vettä. 

-  5–6 desilitraa nestemäisiä maitovalmisteita ja 2–3 
viipaletta juustoa päivittäin kattaa elimistön 
kalsiumin tarpeen.  

– ”Ei siellä (suosituksissa) sanota, että nestemäisten maitovalmisteiden pitää olla 
maitoa. Se voi ihan hyvin olla piimää, viiliä tai jogurttia. Myös rahka menee 
siihen luokkaan, vaikka se virallisesti onkin juusto.”                      
Ravitsemustieteen professori Ursula Schwab  Terhi Marjakankaan haastattelussa: Maidot ja maitotuotteet sekaisin:  
"Missään ei sanota, että maitoa pitäisi juoda". 28.9.2016.  https://yle.fi/uutiset/3-9196699 (luettu 6.8.2019).  
 
Kuva itse otettu opiston ruokalan ovijulisteesta.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28551971
https://tidsskriftet.no/en/2017/05/review-article/recommended-nordic-diet-and-risk-markers-cardiovascular-disease
https://tidsskriftet.no/en/2017/05/review-article/recommended-nordic-diet-and-risk-markers-cardiovascular-disease
https://www.tine.no/english
https://yle.fi/uutiset/3-9196699
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  Sydänliiton resepteissä ”vegaaninen” -hakusanaa ei ole ollenkaan!  
Valitsemalla ”kasvissyönti,  lakto-ovovegetaarinen” +”maidoton” + 
”munaton” saadaan mm. Terijaki-possu-, ”Marinoitua härkää 
salaattipedillä-”, ”Seitä ruiskuorrutuksella”- ja  

”Broilerpyörykät Thaimaalaisittain” -ohjeet. 
 

Maitotuotteiden kulutus maidoksi muunnettuna oli    v. 
2018 Suomessa yhteensä 441 litraa/hlö eli ka.  
1.2 litraa /pv / suomalainen. Juustojen osuus 
kokonaiskulutuksesta nousi jo lähelle 60 prosenttia.  
Lähde: Toimitusjohtaja Ari Mäkelä (Osuuskunta Tuottajain Maito): 
Suomi maitotuotteiden kulutuksen kärkimaa. Valiolaisen 
maitotilayrittäjän ammattilaissivusto 
http://www.maitojame.fi/artikkelit/suomi-maitotuotteiden-
kulutuksen-karkimaa/2585610. © 2019 Valio Oy (luettu 20.6.2019).  
 

 Suomalaiset saavat ravinnostaan liikaa kaloreita, rasvaa, 
kovaa rasvaa, eläinproteiinia ja suolaa. Kolesterolin 
rajoittamista < 200mg/pv suositellaan vain jo 
sairastuneille. Muiden kohdalla katsotaan, että 
suositusten noudattaminen ja Sydänmerkin seuraaminen 
riittää.   
  Ruokakolmioon kuuluvia heviä, palkokasveja, pähkinöitä 
tai siemeniä ei juuri mahdu ”sydänystävälliseen 
ruokavalioon”, kun eläintuotteita kulutetaan suosituksen 
mukaisesti.  
 
Kuva: Lakto-ovo-vegetaarista ”Sydänmerkki”-ruokaa 
ammattikorkeakoulun ruokalassa. 
 
Käyrät: What the Dairy Industry Doesn't Want You to Know - Neal Barnard 
MD - FULL TALK https://www.youtube.com/watch?v=h3c_D0s391Q 

  
”Piilomaidon” käyttöä ei Suomessa suosituksissa huomioida. VRN munasuositus 
riskiryhmille 2-3 kpl/vko, Sydänliiton suositus 3-4 munaa/vko, muille ”kohtuudella”.   

 
Alla 2067 KALORIN  RUOKAVALIOESIMERKKI  ITÄMERELLISTÄ  SUOSITUSTA   
ELÄIN- JA VILJATUOTTEIDEN OSALTA NOUDATTAEN  

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alaisen Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) 
annosohjein Sydänmerkki -kriteerit täyttävällä ravinnolla.               

Aamiainen:               Kahviin 0.5 dl Ykkösmaitoa. Keitetty muna.  2 täysjyväleipäsiivua,  

                                joiden päällä margariinia, leikkelettä ja juustoa + 20 g kurkkua/leipä.  

Lounas:                    Kala-ateria Sydänliiton reseptillä.  2,5 dl rasvatonta maitoa.  

Välipala:                   Kahviin 0.5 dl Ykkösmaitoa. 2 dl rahkaa.  1  leikkeleleipä + muna.  

Päivällinen/illallinen:  Broileriateria Sydänliiton reseptillä. 2,5 dl rasvatonta maitoa. 

Iltapala:                    Teetä.  2 leikkeleleipää.  2 dl jogurttia. 
Ks. seuraavan sivun taulukosta mitä em. ruokavaliosta saadaan liikaa ja mitä jäädään vaille: 

 

http://www.maitojame.fi/artikkelit/suomi-maitotuotteiden-kulutuksen-karkimaa/2585610
http://www.maitojame.fi/artikkelit/suomi-maitotuotteiden-kulutuksen-karkimaa/2585610
https://www.youtube.com/watch?v=h3c_D0s391Q
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EM.  PÄIVÄN  ESIMERKKIRUOKAVALIOSTA  SAATAVAT RAVINTOAINEET,  KUITU,  FOLAATTI  JA  RAUTA: 
 

SYDÄNMERKKI-

kriteerit täyttävä 

RUOKA-AINE  

SuositusANNOS /VRK 

alla ja VRN:n 
suositusmäärät 
vaakapalkissa 

KALORIT                     
% 2000 kcal 
/pv                                         

RASVA 20-
35 E% josta 

< 1/3    
kovaa  
rasvaa 

koleste-    
rolia 
(Fineli.fi) 

Proteiinia        
15-20 E% 

Suolaa       
max 5g 

        

Ykkösmaito 1 dl   43 kcal     

2% 

    2 g   0.4 g   3 mg     3.4 g 0.1 g 

Rasvaton maito 5 dl 170 kcal     

8 % 

    0 g    0   5 mg   15.5 g 0.6 g 

Jogurtti/rahka/viili 4 dl 200 kcal   

10 % 

  20 g   4  g  26 mg n. 20 g  1 g 

Juusto  3 siivua*)   = 42 g 159 kcal     

8% 

  12.6 g   4.2 g  14 mg   12 g 0.5 g 

Leikkele /makkara 14 g/ leipä,                   

suos. yht.max  71 g  

113 kcal     

5% 

   8.6 g   3.4 g  23 mg ka 9g/100g           

=>  6.4 g 
1.1 g 

Levite laktoveg 
70% 

5 g/leipä x 5 = 25 g 155 kcal     

7% 

 17.5 g   5 g    0 mg     0.1 mg 0.3 g 

Kananmuna ilman 

suolaa keitettynä  

Sydänsairaalle 4 x 60 

g/vk = 34 g/pv  

Terveille  120 g (?)/pv  

  46 kcal     

2% tai                   

160 kcal    

8% 

  4.2 g tai         

11 g 

  1.1 g 

tai            

2.9 g 

166 mg 

tai           

432 mg 

   5.8 g               

tai                  

15.1 g 

0.1 g 

tai          

0.3 g 

 Kala-ateria**) 190 g 323 kcal    

16% 

  23 g   4.9 g   90 mg   30 g 1.1 g 

 Broileriateria****)     210 g 273 kcal    

13% 

 12.6 g   2.1 g   81 mg   29.4 g 1.7 g 

Täysjyväleipä 5 siivua = 200 g 460 kcal    

22% 

  3.2 g   0.2 g    0   13.6 g 1.4 g 

100 g kurkkua    11 kcal      

0% 

  0.1 g   0    0     0.7 g 0 

YO. YHTEENSÄ kun 2 munaa /pv 2067 kcal  111 g 48 

E % 
27 g 
13 E% 

674 mg 146 g               

28 E%         

131.5 g eläin- 

ja 14.3 g 

kasviproteiinia 

8.1 g 

             
 
  Miksi meistä > 70% saa 
liian vähän hiilihydraatteja 
ja kuitua, > 80 % liian 
vähän folaattia, ja 97 % 
hedelmällisessä olevista 
naisista liian vähän rautaa? 
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EM.  PÄIVÄN  ESIMERKKIRUOKAVALIOSTA  SAATAVAT RAVINTOAINEET,  KUITU,  FOLAATTI  JA  RAUTA:                                                                                                                                                                                                  
 

SYDÄNMERKKI-

kriteerit täyttävä 

RUOKA-AINE  

SuositusANNOS 
/VRK    ja VNR:n 
suosittelemat 
energiaprosentit 

SOKERIA                      
(muu sokeri  +             
maitosokeri )                      
Suositus < 10E% 

muut HIILI-
HYDRAATIT 
45-60 % 

KUITUA        
> 25 g 
naiset,       
> 35 g 
miehet,     
> 40 g 
diabetesta 
sairastavat 
EI 
YLÄRAJAA 

 

Folaattia                     
≥400 ug    

(Fineli.fi) 

Rautaa                
15 g naiset, 
9 g miehet      
(Fineli.fi) 

Ykkösmaito   1 dl   4.9 g      (0 + 4.9 g)        0 g   0 g   4.2ug 0 mg 

Rasvaton maito 5 dl  24.5 g    (0 + 24.5 g)        0 g   0 g  21 ug 0 mg 

Jogurtti/rahka/viili 4 dl  40 g        (21 + 19 g)      < 1 g   0.4 g  17 ug 0 mg 

Juusto  3 siivua*)  = 42 g    0 g        0 g   0 g    8.4 ug 0.1 mg 

Leikkele + 

ruokamakkara 

yht. 71 g    0.4 g                           

(ka 0.5 g + 0g /100g )                 
       0 g < 0.1 g ka 4 ug/100g                        

=>  2.8 ug 

0.4 mg 

Levite laktoveg 
70% 

25 g   0.1 g       (0 +0.1 g)       0 g    0 g     0.1 ug  0 mg 

Kananmuna ilman 

suolaa keitettynä  

  34 g /pv            

120 g /pv  

 0.1 g       (0.1 + 0 g)               

0.4 g        (0.4 + 0 g) 

      0 g                                          

.     0 g 

   0 g                 

.  0 g 

27 ug                       

70 ug 

0.8 mg          

2.0 mg 

Kala-ateria**) 190 g  1.9 g       (0 + 1.9 g)       0 g    0 g 19 ug   ***) 0.5 mg 

Broileriateria****)     210 g  10.5 g     (0 + 10.5g)       0 g    0 g 15.6 ug***) 

11.6 ug****) 

0.8 mg 

Täysjyväleipä 5 siivua = 200 g    9.2 g      (9.2 + 0)      73 g  22 g 73.4 ug 4.6 mg 

100 g kurkkua     1.4 g      (1.4 + 0)        0   0.7 g   9.7 ug 0.2 mg 

YO. YHTEENSÄ 

 

kun 2 munaa /pv 93.6 g, josta            
muuta kuin laktoosia 

32.6 g, josta lisättyä 

sokeria 21.5 g. 

Maitosokeria 60.5 g 

    73g                
14E% 

 22.7 g 241 ug 

(broileri-  

ateriasta 

säilyvää 

yht. n. 15 ug 

8.6 mg, 

josta eläin- 

peräistä 

yht. 3.8 mg 

 
*)            esim.Valio Edam 700 g pakkauksessa 50 siivua -> 14 g /siivu.  
**)       Laskettu reseptin mukaan:    https://www.sydanmerkki.fi/resepti/lohi-juustotaskut    

***)  kuumennettaessa 50-90 %  häviää, 5 grammassa tilliä 1.8 ug. 
 ****) Laskettu reseptin mukaan (100 g kypsää broileria/annos). Kuumentamatonta folaattia ateriassa 11.6 ug.  

            https://www.sydanmerkki.fi/resepti/broilerivartaat-jogurttikastikkeella <=  ”Grillaa meheviksi!”   
            P.S. Reseptiin suositellaan Kariniemen kananpojan rintafilettä 450 g jaettuna 4 hlölle, mutta mainitussa 
                   600 g pakkauksessa on 4 kpl 150 filettä.  

Sydänmerkkikriteerit: https://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/elintarviketeollisuus/tuotteiden_myontamisperusteet(luettu 1.11.18).            

 
Ravintotekijät: 
 Fineli - kansallinen elintarvikkeiden koostumustietopankki./THL Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos, Ravitsemusyksikkö. Fineli. Elintarvikkeiden 
koostumustietokanta. Versio 19. Helsinki 2018. www.fineli.fi 
https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/ (luettu 12.3.19) 
Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 

https://www.sydanmerkki.fi/resepti/lohi-juustotaskut
https://www.sydanmerkki.fi/resepti/broilerivartaat-jogurttikastikkeella
https://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/elintarviketeollisuus/tuotteiden_myontamisperusteet
https://fineli.fi/fineli/fi/index
http://www.fineli.fi/
https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/2216
https://mutts.com/
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Miksi ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio ei ole välimerellisen veroinen? 
 

 Meitä kannustetaan runsaaseen vähärasvaisten maitotuotteiden ja vaalean lihan käyttöön.  
Punainen liha ja lihajalosteet makkaroita myöden kuuluvat ”sydänystävälliseen” ruokavalioomme  

PÄINVASTOIN kuin välimerellisessä perinteisessä ruokavaliossa, jossa: 
High = RUNSAASTI Legumes = palkokasvit.  Cereals = täysjyvävilja.  Fruits = hedelmät.   
                                  Vegetables = vihannekset. MUFA ja PUFA = pehmeät rasvat. Fish = kala  
Low = NIUKASTI  SFA = tyydyttynyt, kova rasva. Meat = liha.  Meat products = lihajalosteet/prosessoitu liha. 
                               Milk and dairy = maito ja maitotuotteet  (lähdeviite seur. sivulla) 
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  Em. taulukon seikat mittaavat välimerelliseen ruokavalioon 
sitoutumista ja yhdistyvät tutkittuihin terveysetuihin, joita 
ovat pienentynyt ennenaikaisen kuoleman riski, pienempi 
sydän- ja verisuonikuolleisuus, pienentynyt syöpäriski, 
pienentynyt Parkinsonin taudin ja pienentynyt Alzheimerin 
taudin riski. Ruokavalion merkitys on niin suuri, että tämän 

tiedon tulisi vaikuttaa sairauksien ennaltaehkäisyyn kansallisella tasolla.  
 
Ed. sivun taulukko: Sofi F, Cesari F, Abbate R, Gensini GF, Casini A. Adherence to Mediterranean diet and health 
status: meta-analysis. BMJ. 2008 Sep 11;337:a1344. Table 1. doi: 10.1136/bmj.a1344. Copyright © Sofi et al 2008.  
Sidonnaisuudet: Funding: None. Competing interests: None declared. Provenance and peer review: Not 
commissioned; externally peer reviewed. Distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. 
(luettu 20.7.2019).  
 
 

Välimerellisen ruokavalion kuvauksessa myös Reijo Laatikainen on tuonut esille siihen 
liittyvän runsaan hevin, palkokasvien, pähkinöiden ja kalan kulutuksen sekä 
 lihan ja maitotuotteiden keskivertoa vähäisemmän käytön.  
 Välimeren ruokavalio, kestävä pohja terveyden vaalimiseen. 28.12.2011. 
https://www.pronutritionist.net/2011/12/valimeren-ruokavalio-kestava-pohja-terveyden-vaalimiseen/ (luettu 
29.8.20199.  
 
 

Suomessakin tiedetään perinteisen välimerellisen ruokavalion vähentävän sairastumisriskiä  
MUISTIHÄIRIÖIHIN - 40%, MASENNUKSEEN -32%, SEPELVALTIMOTAUTIIN -29%, 
AIVOINFARKTIIN - 24%, TYYPIN 2 DIABETEKSEEN -23% JA SYÖPÄKUOLLEISUUTTA -14%. 
Lähde: Toimittaja Emma Suominen artikkelissa ”Anna ruoan hoitaa”, Hyvä Terveys 8/2019. Viittaa Reijo Laatikaisen ja 
Timo Joensuun kirjaan Syö hyvin, voi paremmin, Kirjapaja 2018.   
 

  Pronutritionist-bloggari, ravitsemusterapeutti, tohtori Reijo Laatikainen: 
 

”Olemassa on ainoastaan kolme (satunnaistettua) ruokavaliomallia koskevaa 
tutkimusta, joissa sydän- ja verisuonitautitapahtumia on voitu estää.  
 

Nämä ovat 1. norjalainen Oslo Diet Heart-, ranskalainen 2. Lyon Diet Heart- ja 

espanjalainen 3. Predimed.-- -- (Niitä) yhdistävät tekijät, joita myös nykyiset 
nykyiset ravitsemussuositukset painottavat”.  
 
Lähde: Ravitsemustieteen tohtori Reijo Laatikaisen kirjoitus liikuntafysiologian apulaisprofessori Juha Hulmin blogissa 
15.11.2018. https://lihastohtori.wordpress.com/2018/11/15/ravinnon-merkitys-terveys-laatikainen/ (luettu 24.6.2019).  

 
 Sidonnaisuudet: Reijo Laatikainen omistaa mm. markkinointistrategioita suunnittelevan BoostOn Oy -
konsulttiyrityksen. BoostOn erityisasiantuntemus: BoostOn tuntee lääkealan ja laajasti lääke- ja ravitsemustiedettä. 
”Laaja kokemus lääkealan eri terapia-alueilta ja vahva koulutus takaavat onnistuneet tilaisuudet liiketoimintasi 
kehittämiseen.”  https://www.booston.fi/6. (luettu 7.8.2019).  

  

 
EM.  TUTKIMUKSET EIVÄT ANNA PERUSTEITA SISÄLLYTTÄÄ MITÄÄN LIHAA TAI 
RASVATTOMIA /VÄHÄRASVAISIA MAITOTUOTTEITA SUOSITUKSIIMME: 
 
Kuva: maxpixel.net.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www.pronutritionist.net/2011/12/valimeren-ruokavalio-kestava-pohja-terveyden-vaalimiseen/
https://www.slideshare.net/pronutritionist/oslo-dietheart-study
https://www.thelancet.com/action/consumeSharedSessionAction?JSESSIONID=aaa0YT4n8hhNY5lXtRAAw&MAID=z%2BHvoofJMkL9VKbP8RK%2Feg%3D%3D&SERVER=WZ6myaEXBLF8FFqDK0WJyw%3D%3D&ORIGIN=659705184&RD=RD&rtc=0
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1800389?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
https://lihastohtori.wordpress.com/2018/11/15/ravinnon-merkitys-terveys-laatikainen/
https://www.booston.fi/6
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  1. Satunnaistetussa kontrolloidussa OSLO DIET 

HEART STUDY- pitkittäistutkimuksessa haluttiin 

selvittää terveellisen ruokavalion vaikutusta sydäninfarktista 
selvinneiden 30-64 -vuotiaiden miesten kolesterolitasoihin ja 
riskiin saada uusi sydäninfarkti. 412 miehen joukko jaettiin 
joko DIEETTI- tai PERINTEISEEN NORJALAISEEN TAPAAN 
SYÖVÄÄN ”MAITORASVA”-ryhmään. Molemmissa ryhmissä 
lähtökolesterolitaso oli 7.6 mmol/l. Heitä seurattiin 5 vuoden 
ajan (1956-1961).  
 
  Kaikille tarjottiin monivitamiinitabletti säännölliseen käyttöön. Molemmilta ryhmiltä 
kiellettiin margariinin käyttö, koska tuohon aikaan se sisälsi transrasvaa. Muuten  
VERTAILURYHMÄ sai syödä vapaasti. 
 

DIEETTIRYHMÄLÄISTEN ruokavalioon kuului soijapapuöljyä 15-30 
grammaa päivittäin tuoreeltaan nautittuna tai 500 ml ruuanlaittoon 
käytettynä. Lisäksi ruuanlaitossa sai käyttää oliiviöljyä mutta ei 
eläinrasvaa. Vihanneksia kuten kaalia ja porkkanoita, kasviproteiinin 
lähteitä kuten papuja, herneitä ja pähkinöitä sekä hedelmiä tuli syödä 
runsaasti. Kasvisruokien ja -salaattien tekemiseen kannustettiin.  

 
  DIEETTIRYHMÄN D-vitamiinin saantia lisättiin arviolta  
16 ug:lla päivässä öljyyn säilötyllä sardiineilla.  
Kaikkea lihaa kehotettiin välttämään mahdollisimman 
tarkoin ja korvaamaan ne merenelävillä, joiden 
monipuoliseen käyttöön kannustettiin. Jos tutkittava 
välttämättä halusi syödä lihaa, sen piti olla vaaleaa, 
vähärasvaista valaan tai siipikarjan lihaa, mitkä tuli edelleen 
käsitellä niin rasvattomiksi kuin mahdollista.  
 
Maitoa sisältävän leivän sijaan tuli käyttää ”ruskeaa” leipää.  
Viikossa sai syödä vain 1 munankeltuaisen.  
 

  Täysmaitoa ja kermaa sai yhteensä käyttää 1 dl viikossa. 
Rasvattoman maidon käyttöä suositeltiin aamiaismurojen 
sekaan. Puuro tuli keittää joko veteen tai rasvattomaan 
maitoon. Voita tai rasvaisia juustoja ei saanut käyttää 
lainkaan, vähärasvainen juusto oli sallittu. Sokeria tuli 
välttää, mutta erilaiset juomat (myös alkoholipitoiset) oli 
sallittu. 

  
  Kaikista tutkittavista energiaravintoaineiden ja kolesterolin määrät kartoitettiin vain 16 
interventioryhmän henkilöltä. He saivat rasvasta 39% päivittäisestä energiastaan, ja 72% 
rasvasta tuli soijapapuöljystä ja 12% kalarasvasta. Kolesterolia kertyi ka 264 mg/pv.  ../.. 
 
Kuvat: Norjan lippu, kaalit, valas ja murot pxhere.com. 
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 ../.. Verrokkiryhmäläisistä 64 sai uuden sydäninfarktin. Kohtalokas se 
oli 23 miehelle. Dieettiryhmäläisistä 43 koki infarktin ja 10 kuoli siihen. 
Interventioryhmäläisten infarktiriski oli siis 33% pienempi (p=0.022) ja 
infarktikuoleman riski 54% pienempi (p=0.029) kuin verrokkien. 
Kolesterolitaso laski dieettiryhmäläisillä ka -17.6% ja verrokeilla 
(ravinnon perusteella laskettuna) -3.7%.  
Lähde: Pronutritionist- bloggari, tohtori Reijo Laatikaisen v. 2015 päivittämä englanninkielinen esitys kyseisestä 
tutkimuksesta https://www.slideshare.net/pronutritionist/oslo-dietheart-study Leren et. al. The effect of plasma 
cholesterol lowering diet in male survivors of myocardial infarction. Täydellinen versio väitöskirjassa Acta Med Scand. 
1966; suppl 466; 1-9.  Lyhennelmä:  Bull N.Y Acad Med 1968 Aug. 44(8) 1012-1020. Oslo Diet Heart Study.  (luettu 
18.3.2018).  

 
  Reijo Laatikaisen mukaan Oslo Diet Heart Studyn interventioruokavalio on ”hyvin lähellä 
kotimaisia ravitsemissuosituksiamme” MUTTA  punaisen lihan välttämistä Suomessa ei 
suositella, ainoastaan rajoittamaan sen ja prosessoidun lihan käyttöä puoleen kiloon 
viikossa, ja vaihtamaan vaaleaan lihaan. Maitotuotteiden käytön vähentämiseen tai 
kasvisruokien valmistamiseen eivät viralliset tahot kannusta. Siipikarjan liha arvotetaan 
meillä kalan rinnalle kattamaan neljäsosa lautasmallista. Munia suositellaan 
sydänsairaillekin 3-4 -kertaisesti Oslo -tutkimukseen verrattuna. Kasviproteiinin käyttöä 
Suomessa pidetään mahdollisena, muttei kehoteta valitsemaan sitä ensisijaiseksi proteiinin 
lähteeksi:  
 

  Itä-Suomen Yliopiston syksyn 2018 ”Ravitsemustieteen perusteet” 
-kurssilla ehdotettiin ympäristöystävällisen syömisen teemalla 
vaihtamaan viikon 14 ruuasta 1 (yksi!) (lakto-ovo-)kasvisateriaksi. 
  Suomessa laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi on mahdollista  
valmistua vain Itä-Suomen yliopistosta lähiopetuksessa.  
  Ongelma ei ole se, etteikö heviä kehotettaisi syömään, vaan 
eläintuotteiden - kasviperäistä ravintoa syrjäyttävä - korostunut ja  
asema suosituksissamme. 

 

”Palkokasvit (pavut, linssit, herneet) poikkeavat 
muista kasviksista siten, että niissä on melko paljon 
proteiinia. Niitä voi käyttää ruokavaliossa 
proteiinin lähteenä joko pelkästään tai eläinperäisen 
proteiinin lisäksi. Noin 1 dl per ateria on sopiva 
määrä --    
-- Noin neljännes jää kala-, liha- tai munaruoalle 
tai palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä 
sisältävälle kasvisruoalle.”   
Terveyttä ruoasta -Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. 
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-
1.pdf    (luettu 20.10.2018).  

 
Sekä Lyon- että Oslo -tutkimuksissa tyydyttyneelle rasvalle altistuminen väheni, kuidun ja 
antioksidanttien saanti lisääntyi merkittävästi ja myös alfalinoleiinirasvahapon saanti koheni 
interventioryhmissä. 
 
Kuvat: Aamiaismurot Pxhere.com. Ambulanssipiirros Pixabay.com. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. 
 

https://www.slideshare.net/pronutritionist/oslo-dietheart-study
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.3_es-1.pdf
https://mutts.com/
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  2. LYON HEART STUDY:ssa vv. 1988-1992 seurattiin 

605:ttä, jo sydäninfarktin saanutta henkilöä, jotka 
satunnaistettiin syömään joko PERINTEISEEN KREETALAISEEN 
VÄLIMERELLISEEN tapaan (ks. tämän osion kappale Niukkalihaiset 

ruokavaliot -> Välimerellinen perinteinen ruokavalio)  
tai  sydänlääkärin ja ravitsemusterapeutin ohjeistamana 
RANSKALAISEEN RUOKAVALIOON SOVITETUN 
SUOSITUSDIEETIN (Step I American Heart Association diet) 
mukaan.    VÄLIMERELLINEN RUOKAVALIO oli hyvin 
kasvispitoinen sisältäen paljon enemmän vihreitä 
vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja palkokasveja kuin em. 
Sydänjärjestön dieetti. 
 

  Tutkittavista n. 90% oli miehiä ja osallistujien keski-ikä 53.5 v.  N. 60% käytti beetasalpaaja- 
ja asetyylisalisyylihappolääkityksiä. Kolesterolilääkityksiä ei tutkittavilla lähtötilanteessa 
ollut. < 8% tutkittavista jäi pois seurannasta: 584 pysyi mukana ensimmäiset ½ vuotta.  
  Välimerelliseen ryhmään kuuluneet ohjeistettiin lisäämään leivän, juuresten, vihannesten 
ja vihreiden lehtevien kasvisten käyttöä. Hedelmiä tuli syödä joka päivä. Punainen liha, voi ja 
kaupalliset margariinit (jotka tuohon aikaan sisälsivät transrasvaa) kiellettiin. Ruuanlaitossa 
ja salaattikastikkeina sai käyttää vain rapsi- tai oliiviöljyä. Rapsiöljypohjainen margariini 
tarjottiin tutkittavien käyttöön ilmaiseksi. Sen mukana tutkittaville tuli 1 g transrasvaa 
päivässä. Kalaa suositeltiin. Siipikarjan lihaa sai syödä kohtuudella. Viiniä sai ottaa ruuan 
yhteydessä kohtuudella. Kreetalaisen dieetin energiasisältö oli 1947 kcal/pv. 
 
  Molempien ryhmien LDL-kolesterolin lähtötaso oli n. 4.5 mmol/l, eikä ryhmien välillä ollut 
tutkimuksen alkaessa tilastollista eroa elintavoissa. Puolen vuoden kohdalla todettiin 
seuraavat erot kreetalaista vs. ”sydänystävällistä” ranskalaista ruokavaliota noudattaneiden 
ryhmien välillä:  
Paino oli noussut                                  74 vs. 73 kilon lähtötilanteesta + 1 kg  vs.  +3 kg.  
Verenpaine oli noussut  alun yläpaineesta 120  vs. 119 mmHg   + 7 mmHg  vs.  + 9 mmHg. 
                                                     alapaineesta    74 vs. 74 mmHg     + 7 mmHg  vs.  + 9 mmHg. 
Rasva-arvot kohenivat: 
Seerumin triglyseridit laskivat 2.0/ 2.15 lähtötilanteesta       -0.15 vs.  -0.23 mmol/l. 
                  LDL  laski                 4.52 /4.54  lähtötilanteesta    - 0.36  vs. -  0.43 mmol/l verran. 
                  HDL nousi               1.16 / 1.17 lähtötilanteesta    + 0.16  vs. + 0.11 mmol/l verran.  
 
  Tutkimuksen lopussa havaittiin kuidun saanti (18.6 vs. 15.5 g/pv, p=0.004) ja antioksidanttien 
pitoisuudet merkittävästi paremmiksi välimerellisessä ryhmässä.  Tupakointia esiintyi 
enemmän välimerellisessä ryhmässä. Pehmeiden rasvojen (PUFA) kokonaismäärä oli 4 
vuoden kohdalla pienempi interventioryhmässä kuin kontrolliryhmässä (4.6 E% vs. 6.1 E% 
p=0.0001). PUFA-rasvoihin kuuluvan välttämättömän kasviperäisen alfalinoleenihapon 
määrässä oli merkittävin ero ryhmien välillä; välimerellisen ryhmän henkilöt saivat sitä 
ravinnostaan kolmin verroin vs. vähärasvaista ”sydänystävällistä” ruokavaliota noudattaneet 
(0.81 E% vs. 0.27 E%).                                                                                                                                          ../.. 
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 ../..   Seuranta ja hoito toteutettiin yhtäläisesti kummankin ryhmän osalta, joskin seuranta-
aikana kolesterolilääkitys aloitettiin vain 26.5%:lle kreetalaisittain syöneistä vs. 34%:lle 
ranskalaisittain syöneistä.   Ravitsemusterapeutilla vierailut ja 24 h ruokapäiväkirjan täyttö 
kuuluivat seurantaprotokollaan. 411 henkilön (70%) osalta ruokavalion noudattaminen 
varmistettiin ja verikokeet otettiin. Tutkimuksen oli tarkoitus jatkua 5 vuotta, mutta se 
jouduttiin keskeyttämään eettisistä syistä 46 kk kohdalla, koska kuolleisuus 
”sydänystävällisesti” ranskalaisittain syöneiden joukossa oli (liian) suuri (20 hlöä) verrattuna 
kreetalaista ruokavaliota noudattaneisiin (8 hlöä).   
 
  3 v 10 kk aikana välimerellistä ruokavaliota noudattaneista kuoli 8 ja kontrolliryhmässä 20.  
Monimuuttuja-analyysin jälkeen perinteisen välimerellisen ruokavalion ryhmässä 
sydäninfarktien esiintyvyys ja kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin oli vain neljännes, 
mihin tahansa syyhyn alle kolmannes (RR 0.30, 95% Cl 0.11-0.82, p=0·02), ja sydän- ja 
verisuoniongelmien vuoksi tehtyjen toimenpiteiden ja sairaalahoitojen määrä puolet siitä 
mitä ”sydänystävällistä ruokavaliota” noudattaneiden keskuudessa.  
Lorgeril M, Salen P, Martin JL et al.  Effect of a mediterranean type of diet on the rate of cardiovascular complications 
in patients with coronary artery disease. Insights into the cardioprotective effect of certain nutriments. J Am Coll 
Cardiol. 1996 Nov 1;28(5):1103-8. https://doi.org/10.1016/S0735-1097(96)00280-X. ©  Elsevier user license, a non 
commercial license. "This is an unofficial translation of an article that appeared in an Elsevier publication. Elsevier has not 

endorsed this translation." (luettu 4.7.2019).  

 
27 kk tulokset alkuperäisjulkaisussa de Lorgeril M, Renaud S, 
Mamelle N, Salen P, Martin JL, Monjaud I, Guidollet J, 
Touboul P, Delaye J.  Mediterranean alpha-linolenic acid -rich 
diet in secondary prevention of coronary heart disease. Lancet 
1994 Jun 11;343(8911):1454-9. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7911176. 
46 kk tulokset: De Lorgeril et. al. Mediterranian diet, 
traditional risk factors, and the rate of cardiovascular 
complications after myocardial infarction: final report of the 
Lyon Diet Heart Study. Circulation. 1999; 99(6):779-
85.:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(94)92580-1. 
 
Taulukko alfalinoleenihapon lähteistä: Laurence Eyres ECG: 
“ALA- sources and health benefits?” 
http://www.oilsfats.org.nz/wp-
content/uploads/2015/07/ALA-sources-and-health-
benefits.pdf  

 

Flaxseed      = pellavansiemenet 
Fibre             = kuitu 
Chia              = chiansiemenet 
Walnut         = saksanpähkinä 
Canola          =  rypsi 
Soybean       = soijapähkinä 
Horse meat = hevosenliha 
 
 
 
Sarjakuva Mutts comics 
https://mutts.com/.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8890801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8890801
https://doi.org/10.1016/S0735-1097(96)00280-X
https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses/elsevier-user-license
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7911176
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(94)92580-1
http://www.oilsfats.org.nz/wp-content/uploads/2015/07/ALA-sources-and-health-benefits.pdf
http://www.oilsfats.org.nz/wp-content/uploads/2015/07/ALA-sources-and-health-benefits.pdf
http://www.oilsfats.org.nz/wp-content/uploads/2015/07/ALA-sources-and-health-benefits.pdf
https://mutts.com/
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3.   Espanjalaiseen PREDIMED -tutkimukseen värvättiin 

7447 iältään 55-80 -vuotiasta korkean sydän- ja verisuoni-
tautiriskin henkilöä, joista 57% oli naisia.  
  Tutkimus täytyi eettisistä syistä keskeyttää 4.8 vuoden 
kohdalla, koska ero verisuonitapahtumissa kasvoi liian 
suureksi interventioryhmien (riskivähenemä -28% 
neitsytoliiviöljyryhmä ja -31% pähkinäryhmä) ja 
verrokkiryhmän välille. Interventioryhmissä palkokasveja ja 
kalaa syötiin merkitsevästi enemmän kuin verrokkiryhmässä.  
                                     
Mereneläväperäisiä n-3-ryhmän rasvahappoja 
interventioryhmien ruokavalioissa +18% enemmän kuin 
verrokeilla. Suurempi ero oli kuitenkin kasviperäisten 

välttämättömien rasvahappojen saannissa:  
Linolihappoa oli interventioryhmien ravinnossa +29% ja α- 
linoleenihappoa +31% verrokkeja enemmän, 
pähkinäryhmässä enemmän kuin oliiviöljyryhmässä.  
  Tutkittavat ryhmästä riippumatta käyttivät kaikkia 
maitotuotteita yhteensä ka. 380 ml/g päivässä, eikä niiden 
käyttömäärä muuttunut koko tutkimuksen aikana.  Niinpä 
maitotuotteiden yhteydestä päätetapahtumiin ei saatu tietoa. 
  
Copyright vuoksi tutustu itse tarkemmin:  

Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas M-I et al. for the PREDIMED Study Investigators. Primary Prevention of 
Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts.N Engl J Med 2018; 
378:e34. DOI: 10.1056/NEJMoa1800389. Sidonnaisuudet: PREDIMED INVESTIGATORS Steering Committee — MA 
Martínez-González, J. Salas-Salvadó, D. Corella, R. Estruch, M.I. Covas (replaced by M. Fitó in 2013), E. Ros. Ei 
sidonnaisuuksia elintarviketeollisuuteen, paitsi neitsytoliiviöljy ja pähkinät tulivat yrityksiltä lahjoituksina. 
Meijeriteollisuuden kanssa kiinteää yhteistyötä tekevän Arne Astrupin CV:ssa on listattu Predimedin ohjausryhmä, 
mutta hänen nimeään ei luettelossa mainittu.  Copyright © 2019 Massachusetts Medical Society. (luettu 28.11.2018).  

 

  Kaikki nämä 3 tutkimusta osoittivat punaisen lihan, lihajalosteiden ja 
kovien eläinrasvojen olevan haitallisia ja  KASVIPERÄISEN 
ALFALINOLEENIHAPON (=ALA) olevan terveydelle erityisen tärkeä.  
 
”Näyttää siltä, että aikuisilla kaikki n-3-rasvahappojen (= Omega-3 -rasvat) 
edulliset vaikutukset saadaan kasviöljyjen sisältämästä ALA:sta”            . 
Lainaus: Aro A.  100 kysymystä ravinnosta / kalarasva. 15.10.2015. Artikkelin tunnus: skr00047 (003.011). 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00047© 2019 Kustannus Oy Duodecim (luettu 18.7.2019). 
 

  Silti ravitsemusammattilaiset, viranomaiset ja tiedotusvälineet panostavat 
aikaa ja rahaa kalan, vaalean lihan ja vähärasvaisten maitotuotteiden käytön 
lisäämiseksi entisestään, sen sijaan että edistäisivät palkokasvien ja 
pähkinöiden kulutusta. Lehmänmaidon suosiminen Suomessa johtuu 
kulttuurisista ja vaalean lihan syöntiin kannustaminen taloudellisista syistä. 

Kuvat:  Espanjan lippu  ja hernepalko Pxhere.com.  Kala https://www.upsphotography.com/.Sarjakuva Mutts comics 

https://mutts.com/. 

https://www.massmed.org/
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00047
https://www.upsphotography.com/
https://mutts.com/
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  Suomessa tietoisuus ja tiedotuskin liiallisen lihansyönnin 
terveyshaitoista on lisääntynyt. MUTTA 
 

  ”Mikään yksittäinen ruoka ei pelasta tai tuhoa 
ruokavaliota. Kokonaisuus ratkaisee aina.” 

ravitsemussuosituksia laativassa työryhmässä vaikuttava 
professori Ursula Schwab painottaa ja  -  vastoin tutkimus-
näyttöä (ks. ed. taulukko) -  väittää kasviproteiinin lähteiden 
ja kalan ohella myös ”Broilerin ja kalkkunan edistävän 
terveyttä.”  
 

”-- terveydelle haitallisia ja syöpää edistäviä 
karsinogeeneja --  -- syntyy jo ennen kuin lihan pinta 
mustuu. On esimerkiksi havaittu, että kahdeksan viikon 
runsaasti lihaa sisältäneen ruokavalion jälkeen 
ulosteessa on enemmän aineenvaihduntatuotteita, joiden 
tiedetään edistävän suolistosyöpiä.”   

 
  Ratkaisuksi hän ei ehdota lihan välttämistä vaan ”Esimerkiksi pihviä olisi hyvä vain 
käyttää kuumalla pannulla ja kypsentää se loppuun uunissa.”  
 
 ”Punainen lihakin on ravitsemuksellisesti ihan hyvää 
ruokaa, kunhan sen valmistaa terveellisellä tavalla ja 
käyttää välillä muitakin proteiinin lähteitä”.  
 
 ”Koosta ateria lautasmallin mukaan: neljännes 
lihaa, neljännes perunaa, pastaa, riisiä tai muuta 
hiilihydraattipitoista lisuketta ja puolet kasviksia.” 
 

 ”Ongelma eivät ole niinkään lämpimillä aterioilla syötävä 
liha kuin välipaloilla leipien päälle ladotut leikkeleet ja 
makkarat. -- -- Terveellisemmäksi syömistä saisi muutettua 
korvaamalla makkaran kalkkuna- tai broilerileikkeleleillä. Myös 
kinkku on makkaraa terveellisempää, vaikka ei olekaan vaalean 
lihan veroista.” 
 

 ”Hyvä sääntö voisi olla syödä punaista lihaa vain 
pääaterioilla ja nauttia välipalat ilman sitä.”  

Lähde: Artikkeli ”Totuus lihasta” (toim. Emma Saarinen) lääkäriseura Duodecimin ja Tieteen tiedotus r.y:n 
julkaisemassa Hyvä Terveys -lehdessä 6/19, asiantuntijana professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta.  
 

”Yliopistojen vuorovaikutus yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa perustuu pitkiin kumppanuuksiin ja 
on integroitunut osaksi toimintaa perustutkinto-opetuksesta huippututkimukseen. Yliopistot tunnetaan 
yhteiskunnassa luotettavan tiedon tuottajina. Yritykset pitävät yliopistoja arvokkaina kumppaneina, ja 
niiden välinen yhteistyö luo lisäarvoa molemmille osapuolille. Yliopistoilla on herkkyyttä aistia 
yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, ja ne reagoivat muuttuviin koulutus- ja tutkimustarpeisiin ketterästi 
samalla sivistystehtävänsä huomioiden. - - Yliopistojen antama koulutus sekä vuorovaikutus yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän kanssa rakentuvat korkeatasoiselle ja tieteellisesti vaikuttavalle tutkimukselle.”  
YHDESSÄ, AVOIMESTI, UUDISTAEN Suomen yliopistojen yhteinen vuoteen 2025 ulottuva visio. 
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2016/12/Unifi_esite_A4_4sivua_7.12.2016_fin.pdf(luettu 31.3.2019). 
 
Kuva broilerista: USP https://www.upsphotography.com/.  Suomalainen liharotuinen nauta. Elina Lappalainen/  
http://www.syotavaksikasvatetut.fi/ Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. 

http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2016/12/Unifi_esite_A4_4sivua_7.12.2016_fin.pdf
https://www.upsphotography.com/
http://www.syotavaksikasvatetut.fi/
https://mutts.com/
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Sekaruokavalio = perusruokavalio;   
 

BOLD -naudanlihadieetti 
 
Ks. 5 min video: Kuinka punaisesta lihasta saatiin kolesterolia ja verenpainetta alentavaa 
ruokaa https://nutritionfacts.org/video/bold-indeed-beef-lowers-cholesterol/   

Michael Greger M.D. FACLM  October 9th, 2013  Volume 15.  
 

  Koska aikaisemmin punaista lihaa ei juurikaan ole sisällytetty kolesterolia alentaviin 
dieetteihin, joissa tyydyttyneestä rasvasta tulee < 7% kaloreista, tutkijat jakoivat 36 
henkilöä neljään ryhmään, jotka söivät eri määriä vähärasvaista naudanlihaa. Jokseenkin 
normaalipainoisten, noin 50-vuotiaiden naisten ja miesten keskimääräiset rasva-arvot jo 
tutkimukseen lähtiessä olivat kohtuulliset: kokonaiskolesteroli 5.46, LDL koholla 3.6, HDL 
1.34 ja TG 1.12 hyvä.  Paastosokeri oli erinomainen ka 4.7 .  
 
9 hlöä soi ravitsemussuositusten mukaisesti (Healthy American Diet = HAD), 20 g nautaa 
9 hlöä noudatti DASH -ruokavaliota (ks. kappale Vähälihaiset ruokavaliot -> DASH), 28 g nautaa 
9 hlö oli BOLD (Beef in an Optimal Lean Diet) -dieetillä, joka sisälsi 113 g naudanlihaa 
9 hlö  oli BOLD+  (+ additional protein) -ryhmässä, jossa syötiin 153 g naudanlihaa päivittäin.  
Kasvissyönti ei kuulunut tutkimusprotokollaan.  
 
LIHATEOLLISUUDEN RAHOITTAMA 5 VK KESTOINEN TUTKIMUS SUUNNITELTIIN NIIN, ETTÄ  
 

> 100 g naudanlihaa syöneiden BOLD-ryhmäläisten ruokavalioon 
lisättiin kasviproteiinia, heidän hevi:n käyttöään lisättiin 
kolmanneksella ja kuidun saantia neljänneksellä:  
BOLD+ -ryhmäläiset saivat kasviproteiinia 7-kertaa enemmän kuin 
HAD-ryhmäläiset ja myös kuitua he saivat eniten (38 g/pv).  
 
   Rasvaiset maitotuotteet jätettiin BOLD-ryhmistä kokonaan pois.  
Sianlihaa, siipikarjaa ja kalaa BOLD- ryhmissä syötiin vain noin 
neljännes ja munia alle puolet HAD- ja DASH -dieetteihin nähden. 
 
  Ravitsemussuositusten mukaisessa 
ruokavaliossa kovaa rasvaa oli kaksin 
verroin muihin dieetteihin nähden  
(12E% HAD vs. 6E% DASH, BOLD ja BOLD+).  

Niinpä “Healthy American Diet”  
verrattuna LDL-kolesteroli laski muissa 
ryhmissä merkittävästi enemmän: DASH  - 
5.5%, BOLD - 4.7% ja BOLD+  -4.4%: 

 
Keskimääräinen LDL laski 3.6:sta HAD-ryhmässä 3.46:een, DASH-dieetillä 3.23:een ja BOLD -
dieeteillä 3.25:een, eli tulos oli varsin vaatimaton kaikissa ryhmissä.                               ../.. 

https://nutritionfacts.org/video/bold-indeed-beef-lowers-cholesterol/
https://nutritionfacts.org/author/mgreger/
https://nutritionfacts.org/season/volume-15/
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../.. Tutkimuksessa tyydyttyneen rasvan haitallisuus tuli esille sen lähteestä riippumatta.      
Insuliinitasot pysyivät DASH -dieetillä ennallaan mutta nousivat 12.0 IU/mL:sta molemmissa 

BOLD-ryhmissä 13.6:een ja HAD-dieetillä 12.6:een. Paastosokeri nousi vain BOLD+ -ryhmässä 
( 4.7 -> 4.9:aan, + 4.3%), erityisen runsaasta kasvisten käytöstä huolimatta.  
 

  Tutkijat vetivät kuitenkin johtopäätöksen: ”Kunhan 
naudanliha on vähärasvaista, sen käyttöä voidaan 
suositella osaksi päivittäistä ruokavaliota, jolla 
tavoitellaan suotuisaa rasvaprofiilia ja kohennetaan 
sydänterveyttä.”   
 
Pidempikestoiseen runsaaseen lihansyöntiin tai lihan muihin 
terveysvaikutuksiin tutkijat eivät ottaneet kantaa.  

 
Roussell MA, Hill AM, Gaugler TL, West SG, Heuvel JP, Alaupovic P, Gillies PJ, Kris-Etherton PM. 
Beef in an Optimal Lean Diet study: effects on lipids, lipoproteins, and apolipoproteins. Am J Clin 
Nutr. 2012 Jan;95(1):9-16. doi: 10.3945/ajcn.111.016261. Copyright © 2012 American Society 
for Nutrition. This is a free access article, distributed under terms 
http://www.nutrition.org/publications/guidelines-and-policies/license/. Sidonnaisuudet: 
Lihateollisuuden yhdessä Pennsylvanian yliopiston kanssa rahoittama (the Beef Checkoff 
Program). Lihateollisuus kustansi myös puhujapalkkioita ja  matkoja t Roussellille, Westille, 
Heuvelille, ja Kris-Ethertonille.  (luettu 19.7.2019).  

 

   Harvardin ravitsemustieteen professori Patrick Skerrett 
kommentoi tutkimusta, että sen(kin) perusteella pitäisi 
suositella lihan sijasta kasviproteiinien käyttöä.  
  Tutkimuksesta vedettyjä johtopäätöksiä kritisoivat myös 
kollegat AM Bernstein ja WC Willett (Copyright vuoksi lue itse): 
Conclusions of the Optimal Lean Diet Study go beyond the data. 2012 
May;95(5):1294-5; author reply 1295-6. Copyright © 2012, Oxford University 
Press. (luettu 19.7.2019).  
 

  Sama ryhmä palasi - jälleen lihateollisuuden rahoituksella - aiheeseen pari vuotta 
myöhemmin, nyt verenpaineen tiimoilta. Em. 36 hlön verenpainetaso oli lähtötilanteessa 15 
miehellä ka 124/72 mmHg ja 21 naisella 112/66 mmHg. Tuloksia ei eritelty sukupuolen 
mukaan. 5 viikon kuluttua tutkittavien verenpainetasot olivat 116/70 mmHg HAD-dieetin, 
113/69 DASH -dieetin, 114/69 BOLD - ja 111/69 mmHgBOLD+  -dieetin noudattamisen 
myötä.      

 Tutkijaryhmä esitti, ettei punaisen lihan 
käytön rajoittamista verenpainetta 

hoidettaessa tulisi suositella. 
                                                                                                                    

Roussell MA, Hill AM, Gaugler TL, West SG, Ulbrecht JS, Vanden Heuvel JP, Gillies PJ, Kris-Etherton PM. Effects of a 
DASH-like diet containing lean beef on vascular health. J Hum Hypertens. 2014 Oct;28(10):600-5. doi: 
10.1038/jhh.2014.34. Copyright © 2014 Macmillan Publishers Limited. This work is licensed under 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/. Sidonnaisuudet: Lihateollisuus / the Beef Checkoff Program rahoitti 
kokonaan tutkimuksen ja maksoi rahapalkkioita, matkoja ja/tai apurahoja Roussellille, Wistille, Heuvelille ja Kris-
Ethertonille. A M Hill, T L Gaugler, J S Ulbrecht ja P J Gillies ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia.    
 
Kuvat: Lihanaudat parressa ja mittari Pixabay.com Setelit pxhere.com. Suukko naudalle  patita_rds  Freeimages.com, CC 2.0. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://www.nutrition.org/publications/guidelines-and-policies/license/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hill%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24943285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaugler%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24943285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ulbrecht%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24943285
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillies%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24943285
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Muut  lihaisat  ruokavaliot ; 
 
Totuudenjälkeisen ajan malliesimerkin, 
Weston A Price -säätiön (WAPF) 

The Wise Traditions Diet  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Säätiön faktavirheitä viliseviä ohjeita Lähde: https://www.westonaprice.org/ (luettu 6.7.2019): 
 

✓ Älä anna rokottaa lastasi, koska rokotteet 
aiheuttavat autismia. Jos sinut pakotetaan 
tekemään niin, pidä lapsi liikkumatta 24 h 
rokotuksen jälkeen.  
 

✓ Älä käytä mikroaaltouunia. 
 

✓ Älä syö vähärasvaista lihaa, nahatonta 
siipikarjaa tai munanvalkuaisia ilman 
keltuaisia, koska proteiinin syönti ilman 
rasvaa voi johtaa puutostiloihin, erityisesti 
A-vitamiinin suhteen.  
 

✓ Vältä proteiinijauheita sisältäviä tuotteita, 
koska ne yleensä sisältävät syöpää aiheuttavia 
tekijöitä tai prosessin vahingoittamaa 
valkuaista.  
 

✓ Vältä pastöroitua maitoa ja kaikkia 
vähärasvaisia maitotuotteita. 
 

✓ Syö kaikista eläimistä kaikki - myös luut. 
 

✓ Vältä kahvia, teetä ja suklaata äläkä juo 
fluorattua vettä. 
 

✓ Älä harjoita veganismia. Eläintuotteissa on 
välttämättömiä ravintoaineita, joita ei ole 
kasviperäisessä ruuassa. HOX!!  B12-vitamiini on ainoa ravintotekijä, jota on vain eläinperäisessä ravinnossa. 
 

✓ Älä syö soijaa - se mm. häiritsee hormonitoimintaa ja voi altistaa suolistoa 

loistartunnoille.  HOX!! Weston Price -säätiö on tuottanut runsaasti negatiivista soijatutkimusta. 
 
Kun nimimerkki Henry 30.3.17  kritisoi ”näyttöä” soijan haitoista : ”Please no animal studies if you try to impress anyone.-- -- 
The above evidence is rather weak and didn’t convince me at all.”,  Dr. Jim vastaa: ” What are you doing here?” 

  

YOU CAN HAVE IT ALL!  YES YOU CAN!   

Eat salt! 

Eat animal fats! 

Eat bacon and eggs! 

Enjoy dairy foods! 

Eat meat! 
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Paleodieetti  =  luolamiesdieetti  /  kivikautinen ruokavalio 
 
   Paleoruokavaliossa pyritään syömään samaan tapaan, kuin 
kivikaudella eläneet ihmiset n. 2.5 miljoonaa vuotta sitten. 
Prosessoitu ruoka ja alkoholi eivät siihen kuulu. Kivikaudella 
ihminen oppi käyttämään kivityökaluja ja hallitsemaan tulta. 
Antropologistien mukaan ajankohtaan liittyi ihmislajin aivojen 
kasvun kiihtyminen. Mediassa ja somessa on esitelty/markkinoitu 
paleodieetistä monenlaisia versioita hämmennyksiin asti.    
 

  Antropologistit ovat viime vuosina tehneet useita löytöjä ja 
läpimurtoja selvittäessään esi-isiemme ruokavaliota.  
Suurin virheellinen väärinkäsitys on liittynyt luuloon, että metsästäjä-
keräilijät söivät paljon lihaa. Itse asiassa paleoruokavalio oli hyvin 
monipuolisesti kasvispainotteinen. Alueellisia eroja luonnollisesti on 
ollut.  Tuohon aikaan elettiin vain 30-40 -vuotiaiksi, jona aikana ei 
kroonisia sairauksia juuri ehtinyt kehittyä.  

 
  Maailmassa elää edelleen 12 heimoa, jotka eivät viljele maata tai kasvata eläimiä. Näistä 
tansanialaista, sademetsässä asuvaa Hadza -heimoa on tutkittu eniten. Heidän 
ruokavalionsa koostuu trooppisista hedelmistä, kasveista, juureksista, riistasta ja hunajasta. 
Se oli erittäin runsaskuituista ja liki suolatonta.  
HOX!! Kehomme tallettaa edelleen suolan tehokkaasti, vaikka saisimme sitä aivan liikaa.  
 
KIVIKAUTISEEN RUOKAVALIOON SISÄLTYNEITÄ KASVEJA:  
 
Villit mukulakasvit*), siemenet, pähkinät, palkokasvit, kukat ja 
villiohra*), jota osattiin jauhaa jauhoiksi.  
 
KIVIKAUTISEEN RUOKAVALIOON SISÄLTYNEITÄ ELÄIMIÄ  
 
Helpoimmin pyydystettävissä oleva pienriista, jonka liha on 
vähärasvaista. Kun sisämaassa arviolta vain 3% ruuasta oli 
eläinperäistä, mutta rannikkoalueilla pikkukalat ja simpukat olivat 
pääasiallista ravintoa. Hyönteiset ja hunaja kuuluivat ruokalistalle. 
Tutkijat ovat panneetkin merkille, että hyönteissyönti (= entmofagia) on 
viime aikoina lisännyt suosiotaan niin, että YK on jo listannut syötävät 
hyönteiset.  
Challa HJ, Uppaluri KR. Paleolithic Diet. [Updated 2019 May 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing; 2019 Jan-.Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482457/. Copyright © 
2019, StatPearls Publishing LLC. This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Ei sidonnaisuusilmoitusta.  (luettu 5.7.2019).  

*)  Aiemmin on luultu, ettei paleoliittiseen ruokavalioon sisältyisi lainkaan tärkkelyspitoisia juureksia tai viljaa.  
                                                                                                                                                                                                         
Kuvat: Piirros Pixabay.com. Vihannekset needpix.com. Jyrsijä maxpixel.net. 
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  Esimerkiksi Masharani et. al. 2015 tutkimuksessa 
paleodieetti oli suolaton, ja kasvispitoisuutensa 
ansiosta niin runsaskuituinen (42 g), että ennen 
tutkimuksen alkua siihen annettiin 3 vk aikaa 
totutella.  
  Varsinaisen 2 vkon tutkimusjakson aikana 
verensokeritasapaino koheni ja LDL-kolesteroli 
laski; toisaalta osallistujat palasivat entisiin 
ruokailutottumuksiinsa jo kuukauden kuluessa, 
jolloin arvotkin lähtivät takaisin nousuun. 
Copyright vuoksi lue tarkemmin itse:  

 
Masharani U, Sherchan P et al. Metabolic and physiologic effects from consuming a hunter-gatherer (Paleolithic)-type 
diet in type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr. 2015 Aug;69(8):944-8. DOI:10.1038/ejcn.2015.39. Ei sidonnaisuuksia. 
Copyright © 2015, Springer Nature. (luettu 4.7.2019).  
 

 

  Kehno ruokavalio liittyy inflammaatioon eli matala-asteiseen tulehdukseen, joka 
puolestaan yhdistyy syöpiin ja muihin kroonisiin sairauksiin. 564 tähystyspotilaan ja 1202 
verrokin poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin, että paksusuolipolyyppeja esiintyi 
useammin niillä, joiden ruokavalio oli kauimpana paleodieetistä tai välimerellisestä 
ruokavaliosta. Muita ruokavalioita ei pisteytetty. 

Kristine A Whalen,  Marjorie L McCullough ,W Dana 
Flanders,Terryl J Hartman, Suzanne Judd – Paleolithic and 
Mediterranean Diet Pattern Scores and Risk of Incident, 
Sporadic Colorectal Adenomas American Journal of 
Epidemiology Am J Epidemiol. 2014 Dec 1; 180(11): 1088–1097. 
http://jn.nutrition.org/content/146/6/1217. Sidonnaisuudet: 
Julkinen rahoitus. Tutkijat eivät ole antaneet 
sidonnaisuusilmoitusta. Julkinen rahoitus. Copyright © The 
Author 2014. Published by Oxford University Press on behalf of 
the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. All rights 
reserved. © 2016 American Society for Nutrition. Copyright © 
2016, Oxford University Press /Rights Link. (luettu 5.7.2019).  

 

  Toisessa poikkileikkaustutkimuksessaan tutkijat tiedustelivat 646 paksusuolitähystyksessä 
käyneeltä 30-74 -v. henkilöltä heidän ruokavalionsa ja mittasivat heiltä 
tulehdusmerkkiaineet (herkän CRP:n ja rasvan oksidatiivista stressiä mittaavan F2-isoprostaanin). Mitä 
enemmän osallistujien ruokavalio muistutti paleo- tai välimerellistä ruokavaliota, sitä 
alhaisemmat eli paremmat arvot olivat. Muita ruokavalioita ei tässäkään tutkimuksessa 
eritelty.  
 Whalen KA, McCullough ML, Flanders WD, Hartman TJ, Judd S, Bostick RM. Paleolithic and Mediterranean Diet 
Pattern Scores Are Inversely Associated with Biomarkers of Inflammation and Oxidative Balance in Adults. J Nutr. 2016 
Jun;146(6):1217-26. doi: 10.3945/jn.115.224048. En löytänyt sidonnaisuusilmoitusta. Copyright © 2016 American 
Society for Nutrition / https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/. (luettu 5.7.2019).  
 
Kuvat: Vihannekset Pixabay.com. Pähkinät  maxpixelfreegreatpicture.com.                                                                                                                                                                                                                                                                          
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masharani%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25828624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherchan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25828624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25828624
https://doi.org/10.1038/ejcn.2015.39
http://jn.nutrition.org/search?author1=Kristine+A+Whalen&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/content/146/6/1217.abstract#aff-1
http://jn.nutrition.org/search?author1=Marjorie+L+McCullough&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=W+Dana+Flanders&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=W+Dana+Flanders&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Terryl+J+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jn.nutrition.org/search?author1=Suzanne+Judd&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326623
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25326623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4239795/
http://jn.nutrition.org/content/146/6/1217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
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Niukkalihaiset ruokavaliot; 

 

Semivegetaarinen = fleksausruokavalio   
- sisältää eläinperäisiä tuotteita terveyttä vaarantamattomia määriä 
 
TERVEELLISEN  FLEKSAUSRUOKAVALION  AINEKSET: 
 

RUOKA-AINEET   VÄHINTÄÄN /PV     KORKEINTAAN  
Viljat ja juurekset             -      1/3 energiasta 

Soijapavut           25 g                   - 
Palkokasvit (linssit, pavut, herneet)           50 g                   - 

Pähkinät ja siemenet           50 g Ruokaviraston suositus  
   30 g pähkinöitä 
   +  2 rkl siemeniä/pv 

Vihannekset         300 g                  - 

Hedelmät         200 g                  - 

Pehmeät kasvirasvat               -  ≤  80 g /pv, ≤ 1/3 energiasta 
Nauta, lammas ja sika              - < 100 g viikossa  

tai  ≤14 g/pv, ≤ 1/7 energiasta 
Siipikarja               - < 200 g viikossa  

tai < 30 g pv, <  ½ energiasta 
Munat              - 1 iso muna viikossa  

tai ≤ 13 g /pv, ≤ 1/5 energiasta 
Maito ja maitotuotteet              - 250 g tai 2,5 dl /pv 

Kala ja muut merenelävät 
(vaihtoehtoisesti kasviproteiinin lähteitä) 

 28 g/pv  
tai 196 g viikossa 

Ks. Ruokaviraston   
enimmäissuositukset 

   
Sokeri              -            ≤  5 E% 

Palmuöljy              -          < 7 g /pv 
 
Martins MCT, Jaceldo-Siegl K, Orlich M, Fan J, Mashchak A, Fraser GE. A 
New Approach to Assess Lifetime Dietary Patterns Finds Lower 
Consumption of Animal Foods with Aging in a Longitudinal Analysis of a 
Health-Oriented Adventist Population. Nutrients. Oct 13. 
2017;9(10):1118. Supplementary table 6. doi:10.3390/nu9101118. Ei 
sidonnaisuuksia. Julkinen rahoitus, myös USDA. Copyright © 2017 by the 
authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland  under the terms of 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (luettu 14.11.2018).  
 
”Muut kasvisruokavaliot (<-!!) kuten kalaa ja mahdollisesti vaaleaa lihaa sisältävä 
semivegetaarinen ruokavalio sekä lakto-ovo- ja laktovegetaariset ruokavaliot 
toteutetaan terveyttä edistävän syömisen perusperiaatteiden mukaan.”  
 
Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille.  Julkaisun pysyvä osoite on  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-254-3 Kide : 2019_026_2._uudist._painos (luettu 1.9.2019).  
 
Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/.  Valokuva Calves Rescued from E6 Cattle Co. by Susan Weingartner /Mercy For 
Animals MFA_MG_9916. CCBY2.0. Flickr.com. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-254-3
https://mutts.com/
https://www.flickr.com/photos/mercyforanimals/albums/72157626251929011
https://www.flickr.com/photos/mercyforanimals/
https://www.flickr.com/photos/mercyforanimals/
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Niukkalihaiset ruokavaliot; 
 

Okinawalainen perinteinen ruokavalio  ->  pitkää tervettä ikää! 

 
  Japanin eteläosassa sijaitseva Okinawan saari on kuuluisa yli 100-vuotiaista hyväkuntoisista 
vanhuksistaan. Näiden pitkäikäisten henkilöiden ruokavalio on selvitetty.  
Heidän ruokansa on vähärasvaista, 96% vegaanista ja 98 % vegetaarista sisältäen 85E% 
hiilihydraatteja (pääosin tärkkelys- ja täysjyväviljaperäisiä). Proteiinia on 9E%. 
  
Toisin kuin jotkut 
paleobloggarit väittävät,     
se EI todellakaan pohjaudu 
runsaalle kalan tai porsaan 
syönnille - näiden 
molempien osuus ravinnon 
energiasta jää 1 prosenttiin.  
Munien ja maitotuotteiden 
yhteenlaskettu osuus 
energiasta jää 2 %:iin.  
   
  Ruokavalio sisältää 
runsaasti mm. 
purppurabataattia, 
perunoita, vihanneksia ja 
hedelmiä, riisiä, vehnää,

sekä muita ja
 

Rasvat (6E%) ovat pääosin 
pehmeitä kasvirasvoja.  

OKINAWALAINEN LAUTASMALLI 1879 - 1949 (-1960 - 1970), 

RUOKA-AINEIDEN OSUUDET PAINON MUKAAN 
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Okinawa on saanut nimensä siihen kuuluvien Ryukyu -saarten 
narumaisesta muodosta.    OKI = meri/vesi   NAWA=köysi    
 

  

Kaikki okinawalaiset eivät syö em. ruokavalion mukaisesti, mutta he eivät kuulukaan näiden 
terveiden yli 100-vuotiaiden joukkoon.  
 
Lähde Okinawalaisten ruokavalio- ja terveystietoihin: Willcox B et. al. The Diet of the World’s Longest-Lived People 
and Its Potential Impact on Morbidity and Life Span  Ann. N.Y. Acad. Sci. 1114: 434–455 (2007). C 2007 New York 
Academy of Sciences. doi: 10.1196/annals.1396.037 4. Vertaisarvioitu tutkimus.  Julkinen rahoitus, en löytänyt muuta 
sidonnaisuusilmoitusta. (luettu 13.11.2018).  
 
Kartta: Map of Japan 2017 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html. www.cia.gov. 
 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 
Piirros: Centenarian Diet Research - Okinawa Centenarians Diet Food Pyramid . Flickr.com. CC BY 2.0. 
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html
http://www.cia.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://www.flickr.com/photos/centenarian-diet-research/
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Niukkalihaiset ruokavaliot;  
 

-   se tutkitusti terveellinen

 
VÄHENTÄÄ SAIRASTUMISRISKIÄ MUISTIHÄIRIÖIHIN - 40%, MASENNUKSEEN -32%, 
SEPELVALTIMOTAUTIIN -29%, AIVOINFARKTIIN - 24%, TYYPIN 2 DIABETEKSEEN -23% JA 
SYÖPÄKUOLLEISUUTTA -14%. 
Lähde: Toimittaja Emma Suominen artikkelissa ”Anna ruoan hoitaa”, Hyvä Terveys 8/2019. Viittaa Reijo Laatikaisen ja 
Timo Joensuun kirjaan Syö hyvin, voi paremmin, Kirjapaja 2018.   
 
  Välimerellinen dieetti sisältää runsaasti bioaktiivisia ravinteita kuten yksittäis- ja 
monityydyttymättömiä rasvahappoja (joista omega-3 ryhmän kasviperäistä 
alfalinoleenihappoa elimistö ei kykene itse valmistamaan), polyfenoleja, flavonoideja, 
karotenoideja, vitamiineja ja kuitua.  

  Kliiniset kokeet ovat osoittaneet välimerellisen 
ruokavalion noudattamisen laskevan verenpainetta, 
laannuttavan matala-asteista tulehdusta ja hillitsevän 
verisuonten kalkkeutumista. Lisäksi se on 
väestötutkimuksissa yhdistynyt henkiseen hyvinvointiin ja 
pienempään aivosairauksien riskiin.  

Wade, A.T.; Davis, C.R.; Dyer, K.A.; Hodgson, J.M.; Woodman, R.; Keage  H, Murphy, K: 
A Mediterranean Diet with Fresh, Lean Pork Improves Processing Speed and Mood: Cognitive Findings from the 
MedPork Randomised Controlled Trial. Nutrients 2019, 11(7), 1521; https://doi.org/10.3390/nu11071521. 
© 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the 
terms and conditions of the http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.(luettu 21.7.2019). 
 
Kuvat:  kasviksia astiassa maxpixel.freegreatpicture.com, välimerellisiä ruoka-aineksia tarjottimella Pixabay.com. 
Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 

   
  Kun Davis et. al. v. 2015 kävivät läpi PubMed, MEDLINE, Science Direct, Academic Search 
Premier ja Etelä-Australian yliopiston kirjaston tietokannat, välimerellisiksi luokitelluille 
ruokavalioille oli yhteistä että ne sisälsivät:  

3-9 annosta vihanneksia, ½-2 annosta hedelmiä, 1-13 
annosta täysjyväviljatuotteita ja jopa 8 annosta oliiviöljyä 
päivässä. Kuitua niistä sai ka 33 g/pv. 
Energiasisältö oli ka 2214 kcal/pv, josta rasvasta tuli 37E% 
sisältäen yksittäistyydyttymättömiä rasvahappoja 18E% ja 
kovaa rasvaa 9E%. 

 
Suomessa ravitsemuskeskustelua seuraavat voivat saada käsityksen, että 
Välimerellisen ruokavalion terveyshyödyt johtuisivat runsaasta kalan ja 
hapatettujen maitotuotteiden syönnistä VAIKKA  

välimerellisistä ruokavalioista terveellisin,  
KREIKKALAINEN 1960 -LUVUN RUOKAVALIO sisälsi KASVIPERÄISTÄ RAVINTOA 6.3 x 
ENEMMÄN KUIN KAIKKIA ELÄINKUNNAN TUOTTEITA YHTEENSÄ (1387 g vs. 219 g/pv).   ../..                                      

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.(luettu
https://mutts.com/
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../..                         KREIKKALAINEN 1960 -LUVUN RUOKAVALIO  

     
Kromhout D., Keys A., Aravanis C., Buzina R., Fidanza F., Giampaoli S., Jansen A., Menotti A., Nedeljkovic S., 
Pekkarinen M., et al. Food consumption patterns in the 1960s in seven countries. Am. J. Clin. Nutr. 1989;49:889–
894. [PubMed]  Vapaasti saatavilla vain abstrakti. Löytyi taulukosta 2. artikkelista: Davis C, Bryan J, Hodgson J, Murphy 
K. Definition of the Mediterranean Diet; a Literature Review. Nutrients. Nov 5. 2015;7(11):9139-53. 
doi:10.3390/nu7115459. Ei sidonnaisuuksia. Copyright © 2015 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. 
Open access article distributed under http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (luettu 4.12.18). 
 
 

  Perinteisen välimerellisen dieetin hyödyt vahvasti 
osoittaneessa The Lyon Heart Studyssa seurattiin 27 
kuukauden ajan 605 sydänpotilasta, joista puolet söi 
tavanomaiseen tapaan ja puolet hyvin runsaasti hedelmiä ja 
vihanneksia, palkokasveja, sekä vertailuryhmää enemmän 
kalaa, ja rasvan pääasiallisena lähteenä pähkinöiden ohella 
juoksevat kasviöljyt kuten oliiviöljy.  

 
  Välimerellistä dieettiä noudattaneiden sydäntapahtumariski 
oli 72% pienempi kuin vertailuryhmän. Kun mukaan otettiin 
myös sydäntoimenpiteiden ja laskimotukosten määrä, 
riskivähenemä oli 37%.  
  Tutkijat arvioivat suojaavan vaikutuksen tulleen 
välimerellisen ravinnon sisältämistä runsaista 
antioksidanteista ja tyydyttymättömistä rasvahapoista, kuten 
oleiinihaposta ja omega-3 -ryhmän alfalinoleenihaposta.  

 
Lorgeril M, Salen P, Martin JL et al.  Effect of a mediterranean type of diet on the rate of cardiovascular complications 
in patients with coronary artery disease. Insights into the cardioprotective effect of certain nutriments. J Am Coll 
Cardiol. 1996 Nov 1;28(5):1103-8. https://doi.org/10.1016/S0735-1097(96)00280-X. ©  Elsevier user license, a non 
commercial license. "This is an unofficial translation of an article that appeared in an Elsevier publication. Elsevier has not 

endorsed this translation." (luettu 4.7.2019).  

                                                                                                                            päivää kohden 
Hedelmiä ja pähkinöitä yhteensä                                                                                       463 g 
Leipää                                                                                                                                       415 g 
Vihanneksia                                                                                                                            191 g 
Perunaa                                                                                                                                   170 g 
Maito ja maitotuotteet kuten jogurtti yhteensä (poislukien juustot, ks. alla)                  1.3 dl   
Oliiviöljyä                                                                                                                                  80 g (!) 
Mereneläviä                                                                                                            yhteensä 39 g 
Muut viljatuotteet kuin leipää                                                                                              38 g  
Kaikki käsittelemätön ja käsitelty, vaalea ja punainen liha ja lihatuotteet yhteensä 35 g 
Palkokasveja                                                                                                                            30 g 
Munaa                                                                                                                                       15 g 
Juustot                                                                                                                     yhteensä 13.5 g 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2718924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8890801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8890801
https://doi.org/10.1016/S0735-1097(96)00280-X
https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses/elsevier-user-license
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Elintapojen länsimaistuttua myöskään välimerellinen ruokavalio ei enää 
ole (terveellinen) entisensä: Nykyisin maitotuotteita, lihaa ja makeita 
herkkuja kulutetaan kutakin 3 kertaa enemmän, ja vastaavasti heviä ja 
täysjyväviljatuotteita kolmanneksen vähemmän kuin perinteisesti oli 
tapana.  
Blas A, Garrido A, Unver O, Willaarts B:  A comparison of the Mediterranean diet and 

current food consumption patterns in Spain from a nutritional and water perspective. Sci 
Total Environ. 2019 May 10;664:1020-1029. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.111. 
Copyright © 2019 Elsevier B.V. All rights reserved. (luettu 1.6.2019).  
 
Siksi kehitettiin jo yleistyneitä ruokatottumuksia myötäilevä 
”MODERNI VÄLIMERELLINEN RUOKAKOLMIO”,   vas. päivittäis-  ja oik. viikottaisannokset 

Anna Bach-Faig , Elliot M Berry , Denis Lairon , Joan Reguant , Antonia Trichopoulou, Sandro Dernini, F Xavier Medina, 
Maurizio Battino, Rekia Belahsen, Gemma Miranda and Lluı´s Serra-Majem on behalf of the Mediterranean Diet 
Foundation Expert Group: Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public Health Nutrition: 7 
September 2011. 14(12A), 2274–2284. doi:10.1017/S1368980011002515. Ei sidonnaisuuksia. 
Työryhmän taustaorganisaatiot: Fundacion Dieta Meditérranea, Forum on Mediterranian Food Cultures, Hellenic 
Health Foundation, Hebrew University, ICAF (International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition, 
Universita Politecnica delle Marche, Federation of European Societies, Federation of African Nutrition Societies, 
Prevención con Dieta mediterránea, CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques 
Méditerranéennes), IUSS (International Union of Nutritional Sciences), Ciiscam (Centro Interuniversitario 
Internazionales di Studi sulle Culture Alimentari Mediterranée). © Pyramidikuvaa saa levittää vapaasti. (luettu 
4.12.2018). 
 
Kuva: Vatsa pixabay.com.  
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   Merenelävien ja niitä syövien ihmisten kannalta on surullista, että Välimeri alkaa olla 
pahasti saastunut. Sinne johdetuista jätevesistä vain 30% käsitellään. YK:n ympäristöohjelma 
on arvioinut, että Välimereen päätyy vuosittain 

 
RASKASMETALLI 

 
SUURIN VÄLIMERELLÄ KALASTA 
MITATTU PITOISUUS v. 2014 

 
VIIKOTTAISEN ALTISTUKSEN 
TURVARAJA 70 KG HENKILÖLLE 

Kadmium 169 mg / 100 g 0.175 mg 

Lyijy 347 mg/ 100 g 1.75 mg 

Elohopea   12 mg / 100 g (tonnikala) 0.28 mg, josta  
metyylielohopeaa max 0.09 mg  

                                                                                                                                                                                                      Elisavet 
A. Renieri, Athanasios K. Alegakis, Michalis Kiriakakis , Marco Vinceti, Eren Ozcagli, Martin 
F. Wilks and Aristidis M. Tsatsakis: Review Cd, Pb and Hg Biomonitoring in Fish of the 
Mediterranean Region and Risk Estimations on Fish Consumption Toxics 2014, 2, 417-442; 
doi:10.3390/toxics2030417 toxics ISSN 2305-6304 www.mdpi.com/journal/toxics  Table 
3. Mean levels of Cd, Pb and Hg in fish tissue (μg/g). Ei sidonnaisuuksia. © 2014 by the 
authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland under the terms and conditions of the Creative 
Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). (luettu 
4.7.2019). 

 
 
 
 

 
Kuvat: Saastunut vesi pxhere.com. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. 
 
 
 
 

 

650 000 000 000   l    jätevettä  
        129 000 000  l     mineraaliöljyä  
           60 000 000 kg  elohopeaa 
           36 000 000 kg  fosfaatteja  
             3 800 000 kg  lyijyä  

https://mutts.com/
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Niukkalihaiset ruokavaliot;  MedPork- ja MedDairy 

 
Perinteisellä välimerellisellä ruokavaliolla on toistuvasti todettu yhteys parempaan 
mielialaan ja älyllisten toimintojen säilymiseen länsimaiseen ruokavalioon verrattuna.  
MedPork- ja MedDairy -dieettien suunnittelijat kuvailevat perinteisen välimerellisen 
ruokavalion olevan pääasiassa kasvipohjainen, sisältäen mm. runsaasti siemeniä ja 
pähkinöitä.  
 
MedPork- tutkimuksen syyksi ilmoitettiin se, että Välimerellinen 
dieetti on todettu terveelliseksi, mutta australialaiseen 
ruokakulttuuriin kuuluu punainen liha, joten siitä luopumisen sijasta 
ratkaisuna voisi olla vähärasvaisen porsaanlihan lisääminen 

välimerelliseen dieettiin. HOX!!  Ks. lihamäärä seur. sivulta. 
 
Tutkijat ilmoittivat jo etukäteen: ”Findings of the forthcoming study will be relevant at a 
policy, clinical and individual level and will provide insight as to whether consuming 
pork as a part of a Mediterranean diet can improve health outcomes while simultaneously 
increasing variety and sustainability for the target population.” 

 
Alexandra T. Wade , Courtney R. Davis , Kathryn A. Dyer , Jonathan M. Hodgson, Richard J. Woodman,  Hannah A. D. 
Keage and Karen J. Murphy: Including pork in the Mediterranean diet for an Australian population: Protocol for a 
randomised controlled trial assessing cardiovascular risk and cognitive function. Nutrition Journal (2017) 16:84 DOI 
10.1186/s12937-017-0306-x. Tutkijat ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia.  
Rahoitus:  This work was supported by the Pork Cooperative Research Council. Grant number 3B-113. 
 

 
Saman tutkijaryhmän, Australian meijeriteollisuuden rahoittamassa 
tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että maitotuotteita 
käytetään Välimerellisessä dieetissä 1-2 annosta päivässä, kun 
Australiassa suositus on 2.5-4 annosta/pv. Niinpä välimerellinen 
ruoka sisältää kalsiumia niukemmin, kuin esim. Australiassa, Uusi-
Seelannissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa nykyisin 
(maitoteollisuuden lobbauksen takia) suositellaan.  
”Ongelma” kenties ratkeaisi lisäämällä maitotuotteiden 

määrää 3 annokseen muutoin välimerelliseen dieettiin.  
 

Sekä MedPork- ja MedDairy-tutkimuksissa testidieettiä verrattiin vähärasvaiseen (LowFat= 

LF) -ruokavalioon; ks. ruokavaliokuvaukset seur. sivulta. tutkimuksessa MedPork- 

tutkimuksessa 33 ja MedDairy-tutkimuksessa 37 australialaista sydän- ja 
verisuonitautiriskissä olevaa ylipainoista yli 45-vuotiasta naista ja miestä noudattivat 
satunnaistetussa järjestyksessä ensin toista ruokavaliota 8 viikkoa, minkä jälkeen söivät 
tavanomaiseen australialaiseen tapaansa ennen toista 8 viikon jaksoa, jolloin vaihtoivat 
toiseen ruokavalioon. 
 
Kuvat: Possupiirros freestockphotos.fi. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/.  

https://mutts.com/
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MEDPORK (=MEDITERRANIANPORK) - JAKSOLLA  
 

Vähärasvaisen tuoreen porsaanlihan 200-300 g vk eli ≤ 43 g/pv 
 lisäksi TULI KÄYTTÄÄ:  
Neitsytoliiviöljyä ≥ 20 ml/pv, ei ylärajaa.  
Vähintään 300 g, mielellään 450 g/pv hedelmiä, ei ylärajaa.  
Palkokasvien käyttöön kannustettiin (min. 75 g x 3/vk) ja 
osallistujille toimitettiin viikoittain purkitettuja kikherneitä, punaisia 
papuja, papusekoitusta ja linssejä. 
Sipulia, valkosipulia ja tomaattia sisältävää kastiketta suositeltiin 
jokaiselle aterioille, vähintään kahdesti viikossa.  
Siemeniä ja/tai pähkinöitä  ≥ 30 g viitenä pnä viikossa, ei ylärajaa.  
Manteleita  ≥  150 g viikossa, ei ylärajaa. 
Mielin määrin tuoreita ja kypsiä vihanneksia ja täysjyväviljaa. 
Rasvaista kalaa ≥ 100 g viikossa: osallistujille toimitettiin 95 g 
purkitettua lohta ja 95 g purkitettua tonnikalaa viikoittain.  
 

NÄITÄ TULI VÄLTTÄÄ:  
200-300 g vähärasvaisen possunlihan 
lisäksi muuta punaista lihaa / 
lihajalosteita sallittiin max  ≤ 100 g 
viikossa eli max 14 g/pv, siitäkin 
poistettava kaikki näkyvä rasva.  
SIIPIKARJAn (kuten kana, kalkkuna, 
ankka, hanhi...) lihaa tuli välttää. 
KAIKEN LIHAN KOKONAISMÄÄRÄ EI 
SAANUT YLITTÄÄ 400 G VIIKOSSA. 

 
MEDDAIRY -JAKSOLLA 
RUOKAVALIO KUTEN MEDPORK 
PAITSI sianlihan sijasta käytettiin 
MAITOTUOTTEITA ka.  yht.  
3 annosta/pv, josta JUUSTO-
valmisteita sai olla MAX 1 /pv.  
 

NÄITÄ TULI VÄLTTÄÄ MEDDAIRY - JAKSOLLA: Kerma, voi, leikkeleet ja muut kylmänä tarjottavat lihat, 

ankka ja virvoitusjuomat. Punaista LIHAA JA KAIKKIA LIHAJALOSTEITA YHT. ≤ 100 G VIIKOSSA, ja niistäkin 
poistettava kaikki näkyvä rasva.  

 
Sekä MedPork- ja MedDairy-tutkimuksissa VÄHÄRASVAISELLA (LF) LOWFAT -JAKSOLLA 
 

Osallistujat ohjeistettiin noudattamaan tavanomaisia 
(australialaisia) ruokatottumuksiaan, mutta vähentämään rasvan 
käyttöä niin että rasvasta tuli alle 10% energiasta.  
 

MIELIN MÄÄRIN sai käyttää MAITOTUOTTEITA, sekä 
punaista ja vaaleaa LIHAA, kunhan ne olivat vähärasvaisia. 
Viljatuotteiden ei tarvinnut olla täysjyvää. 
Toisin kuin PORK-jaksolla, heville EI asetettu VÄHIMMÄISmäärää. 
Pähkinöitä EI saanut käyttää. 

1 annos =        2.5 dl rasvatonta tai vähärasvaista maitoa  

                         TAI 200 g vähärasvaista kreikkalaista jogurttia  

                                         tai tzatziki -dippiä.   

Juustoannos =120 g raejuustoa/ ricottaa  

                                               tai muuta pehmeää juustovalmistetta   

                        TAI 40 g kovaa juustoa / 50 g puolikovaa juustoa. 
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Ed. sivun kuvat: Sian katse kananpojat James Aspey:  Meat The End UNILAD Original Documentary. 
https://www.youtube.com/watch?v=MkSzAxvEr_Y&feature=youtu.be.  
Välimerelliselle dieetille tyypillisiä ruoka-aineita Pixabay.com.  Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/.  

 
MedPork-tutkimuksessa  
 

• Maitotuotteiden käyttö oli niukkaa (yhteensä < 2 annosta/pv) kummallakin jaksolla. 
• TUTKIMUSSUUNNITELMASTA HUOLIMATTA VÄHÄRASVAISELLA 8 VIIKON LF-JAKSOLLA HENKILÖT 

OLIVAT SYÖNEET (VIELÄ) VÄHEMMÄN (MITÄÄN) LIHAA KUIN MEDPORK - JAKSOLLA  (p <0.001). 
•  Kalaa vähärasvaisella dieetillä syötiin 40% vähemmän kuin MedPork -jaksolla (p <0.01).         

  
 

MedPork TULOKSET:  

-  Laajasta 14-osaisesta CANTAB -testipatteristosta*) vain prosessointinopeudessa (p = 0.01), ja  

   36-kohtaisessa SF-36 Health Survey -terveyskartoituksessa**)  vain tunteiden käsittelyssä (p = 0.03)    

   tulokset olivat tilastollisesti merkitsevästi paremmat MedPork -jakson jälkeen. 

-  Paino ja painoindeksit laskivat, ja vyötärönympärys kapeni selvästi, tilastollisesti merkitsevästi enemmän  

    vähärasvaisella (=LF) ruokavaliolla.  

-  Merkitseviä eroja ei havaittu verenpaineessa, -rasvoissa, -sokerissa eikä insuliini- tai CRP-tasoissa. 

 
Tutkijoiden johtopäätökset: MedPork voisi olla vähärasvaisen ruokavalion vaihtoehto 
sydäntautiriskissä ja siten myös dementiariskissä oleville australialaisille.  
 

Wade, A.T.; Davis, C.R.; Dyer, K.A.; Hodgson, J.M.; Woodman, R.; Keage  H, 
Murphy, K: A Mediterranean Diet with Fresh, Lean Pork Improves Processing 
Speed and Mood: Cognitive Findings from the MedPork Randomised Controlled 
Trial. Nutrients 2019, 11(7),1521;  doi: 10.3390/nu11071521.  
Tutkijat ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia. 
Tutkimuksen rahoitti the Pork Co-operative Research Council.© 2019 by the 
authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.(luettu 21.7.2019). 
 
Wade, A.T.; Davis, C.R.; Dyer, K.A.; Hodgson, J.M.; Woodman, R.; Murphy, K. 
Effects of Mediterranean diet supplemented with lean pork on blood pressure 
and markers of cardiovascular risk: Findings from the MedPork trial. Br. J. 
Nutr. 2019, June 2019, 1–41. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114519001168.  
Tutkimuksen rahoitti  the Pork Co-operative Research Council.  
Tutkijat ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia. © The Author(s) 2019.  
 (luettu 21.7.2019). 

 

*)     Cambridge Neuropsychological Automated Test Battery. 

        https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Neuropsychological_Test_Automated_Battery 
**)   https://www.orthotoolkit.com/sf-36/   
 

Ilmeisesti koska vähärasvaisen, vähemmän lihaa sisältäneen ruokavalion tulokset voittivat 
MedPork-dieetin kehonkoostumuksessa, tutkimustuloksista ei uutisoitu kovin innokkaasti.  
 
Kuva: Possu pxhere.com. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MkSzAxvEr_Y&feature=youtu.be
https://mutts.com/
https://dx.doi.org/10.3390%2Fnu11071521
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.1017/S0007114519001168
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Neuropsychological_Test_Automated_Battery
https://www.orthotoolkit.com/sf-36/
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Sen sijaan MedDairy levitettiin tällaisia otsikoita:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
                          

MedDairy -dieetin  ”maidon verenpainetta laskevasta vaikutuksesta”  
uutisoitiin innokkaasti myös  Suomessa.   
Yksityiskohtiin - kuten että juustoa sai syödä vain 1 annoksen päivässä ja 
kaikkia maitotuotteita yhteensä 3 annosta päivässä! - eivät MTV tai 
Lääkäriseura Duodecimin Terveysuutiset  takertuneet.  
 
Verrattuna tavanomaiseen ruokavalioon (jossa vieläpä pähkinät oli kielletty) 
verenpaineen lasku oli -1.6/-1 mmHg kahdessa kuukaudessa. 

 
Duodecimin Terveysuutiset 14.11.18: https://www.youtube.com/watch?v=7vbvJ9ldAQI.  

 
 

Lisäksi MedDairy -jakson hyväksi havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero LF verrattuna:  
 
-  HDL nousi 0.04 mmol/l  ja triglyseridit laskivat -0.05 mmol/l enemmän  (molemmat p < 0.01). 
-  14 arvosta prosessointinopeus parani (p=0.04)  
-  36-kohtaisessa kyselyssä yhdessä, POMS -mielialapisteytyksessä parempi tulos  
  

Painoindeksiin, 
kehonkoostumukseen, 
vyötärönympärykseen,  
vyötärö-lantiosuhteeseen, 
insuliinieritykseen tai verensokeriin 
ei tullut eroa  
8 viikon jaksojen välillä.  
 
 

 
Kuvat: Tykki-, puntarointi- ja vatsamakkarapiirrokset  Pixabay.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7vbvJ9ldAQI
https://mutts.com/
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       Ja millainen se MedDairy -RUOKAVALIO olikaan? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tuloksia arvioidessaan tutkijat mainitsevat, että  
positiiviset mielialavaikutukset voivat johtua omega-3 -rasvahappojen saannin lisääntymisestä.                                                                                                                                                                                                                                            
Loppupäätelmässä ratkaisevaksi tekijäksi esitettiin kuitenkin maitotuotteiden kulutuksen 41 % nousu.  
Kasviöljyt ja palkokasvien käyttö +581 % jätettiin mainitsematta:   
 
”Maitotuotteiden(!!) lisääminen Välimerelliseen ruokavalioon 
paransi > 45-vuotiaiden tutkittavien mielialaa sekä 
prosessointinopeutta.  
Maitotuotteiden(!!) lisääminen välimerelliseen ruokavalioon 
voikin olla tehokas keino parantaa psykologista hyvinvointia 
ja älyllisiä toimintoja. Näin voidaan saavuttaa pitkäaikaisia 
kognitiivisia vaikutuksia riskissä olevalle väestölle.” 
  
ja edelleen: ”Maitotuotteiden(!!) lisääminen välimerelliseen ruokavalioon aiheutti 
merkittäviä parannuksia sydän- ja verisuonitautiriskin mittareihin 8 viikon 
aikana. Niinpä tällaista maidolla vahvistetulla dieetillä voitaisiin laskea 
sydän- ja verisuonitautiriskiä väestötasolla”.   
         
 Wade A, Davis C, Dyer K, Hodgson J, Woodman R,  Keage H & Murphy K (2018): A Mediterranean diet supplemented 
with dairy foods improves mood but not cognitive function in an Australian sample: results from the MedDairy 
randomized controlled trial, Nutritional Neuroscience, https://doi.org/10.1080/1028415X.2018.1543148. Tutkijat 
ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia.  
Tutkimuksen on rahoittanut Dairy Australia. Copyright © 2018 Informa UK Limited. 9.11.2018.  
Tutkimuksen nimeksi on sittemmin vaihdettu: Mediterranean diet supplemented with dairy foods improves mood 
and processing speed in an Australian sample: results from the MedDairy randomized controlled trial. (luettu 
21.7.2019). 
  
Wade A, Davis C, Dyer K, Hodgson J, Woodman R,  Keage H & Murphy K; A Mediterranean diet supplemented with 
dairy foods improves markers of cardiovascular risk: results from the MedDairy randomized controlled trial, The 
American Journal of Clinical Nutrition, 22 October 2018, nqy207, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy207. Tutkijat 
ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Tutkimuksen rahoitus: Dairy Australia. Copyright © 2018, Oxford 
University Press. Copyright © ASN: Rights automatically granted: The abstract of any article may be reproduced or 
translated for noncommercial purposes. (luettu 19.7.2019). 
 
Kuvat: Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/.You´re kidding? maxpixel.net. 
 

MAITOTUOTTEITA  
ka.  yht. 3 annosta/pv, josta  
JUUSTOvalmisteita sai olla MAX 1 /pv. 

Ja millainen se MedDairy -ruokavalio olikaan? 
 

Neitsytoliiviöljyä ≥ 20 ml/pv, ei ylärajaa.  
Vähintään 300 g, miel. 450 g/pv hedelmiä, ei ylärajaa.  
Palkokasveja vähintään 75 g x 3/vk, osallistujille 
toimitettiin viikoittain purkitettuja kikherneitä, 
punaisia papuja, papusekoitusta ja linssejä. 
Sipulia, valkosipulia ja tomaattia sis. kastiketta  
jokaiselle aterioille, vähintään kahdesti viikossa.  
Siemeniä ja/tai pähkinöitä  ≥ 30 g, ≥ 5x/vk,ei ylärajaa.  
Manteleita  ≥  150 g viikossa, ei ylärajaa. 
Mielin määrin vihanneksia ja täysjyväviljaa. 
Rasvaista kalaa ≥ 100 g viikossa 
 

MAITOTUOTTEITA  
ka.  yht. 3 annosta/pv, josta  
JUUSTOvalmisteita sai olla MAX 1 /pv. 

https://doi.org/10.1080/1028415X.2018.1543148
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://mutts.com/
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KASVISRUOKAVALIOT 
 
Laktovegetaarinen                                        = kasviperäinen ravinto + maitotuotteet 
Lakto-ovo-vegetaarinen                               = kasviperäinen ravinto + maitotuotteet + munaa 
Vegaaninen                                                    = ei sisällä mitään eläinperäistä. 
Fennovegaaninen                                          = kasviperäinen ravinto lähiruokaa suosien 
Elävä ravinto = vegaaninen raakaravinto = kuumentamaton kasviperäinen ravinto 
Fruitarismi                                                      = syödään vain kasvien uusiutuvia osia 
 

Kasvissyönti kattaa 4 erilaista pääluokitusta:  
1) lakto-ovo-kasvissyöjät kuluttavat maitotuotteita ja munia 
mutta eivät lihaa (eivät myöskään siipikarjaa) eivätkä kalaa.  
2) laktovegetaarit välttävät em. lisäksi myös munia, ja  
3) ovovegetaarit puolestaan maitotuotteita.  
4) vegaaniruokavaliossa ei syödä mitään eläinperäistä; 
hunajaakin vältetään.  

 
Melina, V.; Craig, W.; Levin, S. Position of the academy of nutrition and 
dietetics: Vegetarian diets. J. Acad. Nutr. Diet. 2016, 116, 1970–1980. 
Nutrients 2019, 11(1), 29; https://doi.org/10.3390/nu11010029. (luettu 
13.9.2019). 
 

Kasvisruokavalio sisältää vihanneksia, hedelmiä, viljoja, pähkinöitä ja joissain tapauksissa 
munia tai maitotuotteita.  
 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 11th. Merriam-Webster, Inc.; Springfield, MA, USA: 2003. p. 1386. 
https://www.merriam-webster.com/legal. (luettu 1.3.2019).  
 

 

Suomella on oma (eläinteollisuutta 
edistävän Ruokatieto Yhdistyksen 
mukainen) linjansa:   
Kalojen, kanojen ja kalkkunoiden 
syöntikin lasketaan kasvissyönniksi.  
 

”Muut kasvisruokavaliot (<-!!) kuten 
kalaa ja mahdollisesti vaaleaa lihaa 
sisältävä semivegetaarinen 
ruokavalio sekä lakto-ovo- ja 
laktovegetaariset ruokavaliot 
toteutetaan terveyttä edistävän 
syömisen perusperiaatteiden mukaan.”  
 
Syödään yhdessä - ruokasuositukset 
lapsiperheille.  Julkaisun pysyvä osoite: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-254-3 Kide : 
2019_026_2._uudist._painos (luettu 1.9.2019).  

 
Kuvat: Pata Mirkka Juotasniemi   / Ahmija -blogi http://ahmija.blogspot.com/. Kasvisruoka -kyltti itse työpaikkaruokalassa otettu.  
Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/.  

https://doi.org/10.3390/nu11010029
https://www.merriam-webster.com/legal
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-254-3
http://ahmija.blogspot.com/
https://mutts.com/
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Kasvisruokavaliot     -   essee -                                                           Soili Kasanen 24.3.2019 

                         
 

 

                      JOHDANTO        
 
    Kasvisruokavalio sisältää vihanneksia, 
palkokasveja, juureksia, hedelmiä, marjoja, 
pähkinöitä, viljoja sekä näistä jalostettuja tuotteita 
kuten kasvirasvoja, ja joissain tapauksissa myös 
munia ja/tai maitotuotteita 1).  Niissä ei ole lihaa (ei 
myöskään lintujen lihaa),  ei kalaa, eikä näistä tehtyjä 
tuotteita 2).   
 
  Syyskuussa 2018 Itä-Suomen Yliopiston 
”Elintarvikkeet ruokavaliossa” -kurssilla hyönteiset 
luokiteltiin kasviproteiinin lähteiksi. Silloin 
tyrmistyin; mutta enää en ihmettele: Niin 
käsittämättömältä kuin se kuulostaakin, Maa- ja 
metsätalousministeriön (MMM) tukema kaupallinen 
elintarviketeollisuuden Ruokatietoyhdistys katsoo 
kasvissyöjiksi kaikki, jotka n.  8.7 miljoonasta 
eläinlajista3) jättävät sian, naudan ja lampaan 
lautaseltaan 4,5).  Kuluttajaliiton määritelmässä 
kasvissyöjä karttaa näiden lisäksi peuran, poron ja 
hirven syömistä 6).  Jopa Lääkäriseura Duodecimin 
ylläpitämän Terveyskirjaston artikkelissa ollaan 
samoilla linjoilla 7).     

Kirjoituksessani käyn ensin läpi em.  luokittelua.  
Sitten keskityn varsinaisiin kasvisruokavalioihin. 
Vertaan niitä ravitsemussuositusten mukaiseen 
ruokavalioon.                                                                 

Kerron, miten itse   - yllätyksekseni -   päädyin 
vegaaniksi. Käsittelen lyhyesti lakto-ovo-vegetaarisen 
ja vegaanisen ruokavalion etiikkaa.  Tuon esille 
kasvissyöntiin siirtymisen ympäristövaikutuksia. 
Lopuksi pohdin, millaisia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia kasvissyönnin yleistymisellä olisi.  
 
 
     RUOKAVALIOIDEN LUOKITTELUSTA 
 
  Eläinten ja kasvien välinen ero on hämärtynyt viime 
vuosina; kasvissyöjältä saatetaan kysyä, syökö hän 
hyönteisiä, kaloja tai siipikarjaa (kanaa, kalkkunaa, 
ankkaa eli kesysorsaa, hanhea, strutsia jne.)  Siksi on 
hyvä palauttaa mieleen perusasioita: Eläimillä on 
liikkumis- ja aistimiskyky 8). Kasvi on eliö, jolle on 
luonteenomaista paikallaan pysyminen, hermoston 
puuttuminen ja soluja ympäröivä selluloosaseinä 9).  
Intian Bengalissa kala katsotaan merivihannekseksi, 
ja luetaan siksi kasvisruokavalioon kuuluvaksi 10). 
EU:n lain Eur-lex V luvun 34. artiklan mukaan 
ilmausta ”kasvis-” ei saa käyttää elintarvikkeista, 
jotka ovat kuolleita tai teurastettuja eläimiä taikka 
eläimiä, jotka kuolevat joutuessaan syödyiksi, eikä 
elintarvikkeista, jotka on tehty tällaisista eläimistä tai 
niistä saatujen tuotteiden avulla 11).  Nykysuomen 
Sanakirja määrittelee sanan ”vegetaarinen” 
kasvikunnasta saaduksi tai kasveista valmistetuksi 12).       
 
  Erotuksena kerran tai useammin viikossa lihaa 
käyttäviin sekasyöjiin, (muissa kuin suomalaisissa) 
väestötutkimuksissa termiä ”semivegetaristi” 
käytetään henkilöistä, joiden lautasilla on vaaleaa tai 
punaista lihaa tai kalaa yhteensä enintään 1 annos eli 
84 grammaa viikossa 13, 14).  Jätän esseessäni 
käsittelemättä kasvis-kalaruokavalion sekä 
niukkalihaiset ruokavaliot, joita ovat mm. 
fleksitarismi 4), makrobioottinen ruokavalio 15)  sekä 
maailman pitkäikäisimmän väestön noudattama 
perinteinen okinawalainen ruokavalio. Viimeksi 
mainitussa kaiken eläinperäisen ruuan osuus yhteensä 
on alle 4 E% 16).  
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Pääosin kasviperäinen raakaravinto voi sisältää myös 
kypsentämättömiä eläintuotteita. Elävä ravinto on 
siitä vegaaninen versio.  

Fruitarismia, jossa syödään vain kasvien uusiutuvia 
osia, en lähtisi kenellekään suosittelemaan. 
 

 
       Ravintoaineet kasvisruokavalioissa ja 
ravitsemussuositusten mukaisessa ruokavaliossa 
 
  Non-hemiraudan heikomman imeytymisen vuoksi 
kasvissyöjät tarvitsevat 1.8-kertaa sekasyöjiä 
enemmän rautaa 17).  Onneksi monipuolinen 
vegaaninen ruokavalio sisältää sitä reilusti.  Itä-
Suomen Yliopisto on kaikkien laillistettujen 
ravitsemusterapeuttiemme kehto.  On valitettavaa, että 
osassa ravitsemustieteen oppimateriaaleja väitetään 
kasvissyöjien olevan erityisen alttiita raudanpuutteelle 
4,18 )  vaikka näin ei ole 19 ). Kasvissyöjien rautavarastot 
ovat sekasyöjiä kevyemmät mutta riittävät 20-23 ).   
 
  Hemi- eli verirautaa nimitetään ”hyvälaatuiseksi 
raudaksi”, vaikka se yhdistyy diabetesriskin 
kohoamiseen 24), matala-asteiseen tulehdukseen 25) ja 
muihin  kroonista anemiaa aiheuttaviin tiloihin kuten 
syöpään 26-29), reuman aktiivisuuteen30) ja munuaisten 
vajaatoimintaan31).  Myös lintujen lihan hemirauta on 
yhdistetty diabetesriskin kasvuun 32).   

  Lihan sijasta tulisikin suosia raudan lähteenä 
täysjyväviljaa, mitkä on tutkimuksissa yhdistetty 
diabetesriskin vähenemiseen 24).  Palkokasveissakin 
on runsaasti sekä proteiinia että rautaa. Silti 
suomalaisia ohjeistetaan edelleen: ”Ravinnon raudan 
paras lähde on liha.” 33) Vegaanille, jolla on sekä 
keliakia että pähkinäallergia, riittävä sinkin saanti 
ravinnosta voi olla hankalaa. 
 
   On vegaanisessakin ruokavaliossa ongelmansa: 
Tiukoista vegaanisista ruokavalioista elävä ravinto 
vaatii syvää perehtymistä, joskin se on lisäravinteiden 
tukemana mahdollista toteuttaa terveellisesti. 

Monipuolisestikin koostettua vegaanista ruokavaliota 
noudattavan tulee käyttää B12- ja D-vitamiinilisiä 34).  
Täydennetyt kasvimaitovalmisteet sisältävät yhtä 
paljon B2-, B6-, B12- ja D-vitamiineja kuin 
lypsymaidotkin. Niistä saa kätevästi myös kalsiumin 
35).  Osassa niitä on myös jodia, minkä sopiva saanti 
tulee arvioida; sitä voi kertyä levistä liikaa. Leviä 
syömättömän taas tulee käyttää ravintolisää 34).  
 
  Näitä seikkoja rummutetaan niin kiivaasti, että 
vegaanisen ruokavalion edut sekaruokaan nähden 
jäävät varoittelun varjoon.  Kasvijuomat on 
virallisissakin oppaissa ”varattu” vain vegaaneille ja 
maitoallergikoille.  Se on harmillista, sillä 
kasvijuomilla on monia etuja maitoon nähden; 
esimerkiksi kuitua, jota ei luonnostaan ole missään 
eläinperäisessä ravinnossa. Niissä ei ole luille ja 
munuaisille liiallisena haitallista eläinperäistä fosforia 
25, 36-39) (osaan tosin on lisätty fosfaatteja),  eikä 
maidon hormoneja 40-45).  Luontaista laktoosia eli 
maitosokeria, jota on 4.9 grammaa desilitrassa maitoa, 
ei lasketa sokeriksi ”kulttuurisista syistä” 46).  
Kasvimaitovalikoimasta löytyy sokeria aidosti alle 
gramman desissä sisältäviä juomia.  

 
  Vegaaninen ravinto ruokkii suoliston hyvää 
bakteerikantaa ja sisältää muita ruokavalioita 
runsaammin mm.  folaattia eli B9-vitamiinia, 
mangaania, magnesiumia, C-vitamiinia,  
välttämättömiä omega-6 ja omega-3 -ryhmien 
rasvahappoja sekä kuituja 13,23).   Se on 
kolesterolitonta, transrasvatonta, ja vain 
minimaalisesti kovaa rasvaa sisältävää.  Ruokavalion 
terveellisyyttä arvioivalla HEI-2010 -indeksillä 
vegaaniruokavalio on yksi parhaista 47).  Lisäksi 
kasvipohjaisen ravinnon kalium/natrium-48-49), 
arginiini/metioniini-  ja glysiini/lysiini -suhteet ovat 
verisuoni-, munuais-  ja  luuterveydelle suotuisat 50-53).  
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    Ravitsemussuosituksia tai lakto-ovo-vegetaarista 
ruokavaliota terveellisesti noudattava voi saada 
ravitsemussuosituksen mukaiset määrät 
ravintotekijöitä lisäravinteita käyttämättä. Toisaalta 
rasvan laatu ja kuidun saanti jäävät niissä 
vegaaniruokavaliosta jälkeen 14, 23, 47).  Maitotuotteet 
ovat suomalaisten suurin transrasvan lähde 54).  
Meijeriteollisuuden intresseissä on liioitella kalsiumin 
tarvetta 55-56).  Globaalisti maitotuotteiden kulutus ja 
osteoporoottisten murtumien esiintyvyys menevät 
hämmentävästi yksiin56-59).   
 
  Lakto-ovo-vegetaarisen ruokavalion etuna 
ravitsemussuositusten mukaiseen nähden on kuitenkin 
se, että kasvissyöjien suolistossa ei lihansyöjien lailla 
muodostu verisuonitaudeille ja diabetekselle 
altistavaa trimetyyliamiinioksidia 60-67).  Kalojen 
luontainen TMAO ei näytä aiheuttavan haittaa 
ihmiselimistössä 68).  DHA- ja EPA -rasvahappoja saa 
kalasta.  Kala saa ne mikrolevistä, joista on myös 
tehty näitä omega-3 -sarjan rasvahappoja sisältäviä 
öljykapseleita ihmiskäyttöön. Ne voivat olla 
hyödylliset, mutta eivät välttämättömiä 
vegaaneillekaan. 69)  
 
 
             Polkuni lihanhimoisesta  
          maidonlitkijästä  vegaaniksi 
 
   Broileriyhdistyksen mukaan Suomessa 
tuotantoeläimet voivat hyvin < 0.0001 hoitosuhteella: 
”Hoitaja kiertää (hox! keskimäärin 53 000 linnun) 
kanalassa joka päivä - -  broilereiden hyvinvointi 
voidaan todeta ja yksilöllistä hoitoa antaa 
tarvittaessa. - - Ulkoilu on tautisyistä muutenkin 
kanan terveydelle vaarallista”. 70)   Karu totuus on 
toisenlainen. Sairaan broilerin ainoa ”hoito”keino on 
tappaa se.    

Nimimerkki Maria S. Haavekuvia -blogissa: ”Kaverin 
perhe omisti keskisuuren broilerikanalan, ja mun 
kaverin kesätyönä oli käydä keräämässä joka päivä 
kuolleet tiput lajitovereidensa jaloista.” 71)  
 
  Broilereiden tuskista72-74) olin tietoinen jo 20 vuotta 
sitten  - niinpä söin kalkkunoita yrittäen olla 
ajattelematta miten niitä keinosiemennetään75-76)  ja 
kasvatetaan.  Lintujen epäinhimillisten (edelleen 
Suomessakin käytössä olevien) kuljetus77) - ja 
teurastusmenetelmien78) vuoksi vaihdoin 
kasvipohjaisiin leikkeleisiin79).   

  Tiukasta kaseomorfiinikoukusta80, 81) vapauduin, kun 
näin kauniin ja koskettavan videon ”The Real Price of 
Dairy” 82).  Toinen YouTube -pätkä vuoroaan 
vastentahtoisesti jonottavasta naudasta 83) 
havainnollisti aforismin ”Ei ole olemassa humaania 
tapaa riistää henkeä yksilöltä, joka haluaa elää”.  
Lihan kulutukseni väheni edelleen ”Kidu ensin, kuole 
sitten”-dokumentin84) ansiosta, ja loppui videoon 
Suomessakin käytettävästä sikojen ”humaanista 
hiilidioksiditainnutuksesta” 85-86).   
 

  Väkivalta ei ole välttämättömyys.  Se on valinta.  
Kotikanojen munia söin vielä pari vuotta sitten. Kun 
jätin nekin kokeeksi pois, iänikuinen 
infektioastmakierteeni loppui. Lukuisat muutkin 
myönteiset terveysvaikutukset ovat tulleet 
tervetulleena bonuksena.  Yksi asia vegaaniseen 
ruokavalioon vaihtamisessa harmittaa   - olisinpa 
tehnyt sen aiemmin! 
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     Lakto-ovo-kasvisruuan ja vegaaniravinnon   
             tuotantoon liittyvät eettiset erot 
 
  Maitopurkin kyljen lehmä nauttii laitumella olosta.  
Tilastojen valossa lypsykarjallamme on 
jaloittelumahdollisuus vain 3% (!) ajastaan, ja arviolta 
61 980 lehmää on kaulastaan kiinni kesät talvet, 
teurasautoon patistamiseen saakka. 87, 88, 89)   

  Munatiloilla on keskimäärin 9 000 kanaa. 90)    
Lajityypillinen käyttäytyminen on mahdotonta ns. 
virikkeellisissä pienryhmäkanaloissa.91, 92)   
Maserointiliukuhihnat93, 94), keinosiemennykset95), 
kaasukammiot ja -kontit 93, 96, 97) , sähkövesialtaat 78, 93, 

98),  ja kolmannen asteen palovammojen 
aiheuttaminen 99) kuuluvat kiinteästi munien ja 
maidon tuotantoon. 
 
  Tahallinen haitan, vamman tai kivun tuottaminen 
eläimelle on yhtä tuskallista, määriteltiin se sitten 
rääkkäykseksi 100) tai - kuten tuotantoeläinten ja riistan 
kohdalla -  ”tarpeelliseksi kärsimykseksi” tai jopa 
”hoitotoimenpiteeksi / hoidoksi”.  Kansainvälisesti 
sanalla ”humane” tarkoitetaan ihmisestä tai eläimestä 
välittämistä ja huomioon ottamista, sekä myötätuntoa 
tätä kohtaan. 1)  Cambridgen yliopiston 
sivistyssanakirjan mukaan erityisen humaania on 
osoittaa kärsiville ystävällisyyttä ja sympatiaa.   
  Suomen Sivistyssanakirja ja Nykysuomen sanakirja 
rajaavat humaaniuden ”ihmisystävälliseksi” ja 
”ihmismäiseksi”. 101)  Brittiparlamentin enemmistö 
kannatti v. 2017 lakialoitetta, jossa tuotantoeläimet 
olisi määritelty tunteettomiksi.  Allekirjoitukset 
ainakin viivästyttivät tuon aloitteen etenemistä.102)   
 

  Mitä pesco-vegetarismin eettisyyteen tulee, kalojen 
ja äyriäisten kokema kärsimys 103.104) ohitetaan täysin.  
Kainuussa muikkujen elävältä suolalla ”tönköksi” 
täyttäminen, ja pohjalaisilla markkinoilla todistamani 
ankeriaiden elävältä suolaaminen ovat arvostettuja 
perinteitä. Juomalaulut raikuvat, kun ravut kituvat 
kattiloissa minuuttien ajan. Esimerkiksi Thaimaan 
kalateollisuudessa työntekijöiden ihmisoikeuksia 
rikotaan. 105)  Eettisesti voidaan tuottaa vain vegaanista 
ruokaa.   

 
     Kasvisruokavalioiden ympäristökuormitus  
                 sekasyöntiin verrattuna 
 
  Väkivallattomuus ja ympäristöystävällisyys 
kulkevat ruokaketjussa käsi kädessä.  Lundin ja 
British Colombia -yliopistojen tutkijat kritisoivat 
julkista vallankäyttöä siitä, ettei kasvavaa 
sukupolvea kannusteta kaikista merkittävimpiin 
hiilidioksidipäästöjä vähentäviin muutoksiin, näistä 
yhtenä kasvipohjaiseen ruokaan vaihtamiseen. 106, 

107).  
 
   Suomessa maatalous aiheuttaa 18% 
kasvihuonekaasuista; luvussa on huomioitu myös 
maatalouden energiankäyttö ja maaperäpäästöt.108) 
Wageningenin yliopiston tuoreen raportin mukaan 
lihansyöntiä täytyy vähentää 90% pitääksemme 
ilmaston lämpenemisen kohtuurajoissa. 109)    
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  Kaikki tietävät avokadon olevan hedelmistä 
janoisin sen kuluttaessa vettä pahimmillaan 400-
2000 litraa kiloa kohden. 110)  Naudanlihapihville ei 
avokadokaan pärjää: kilo hampurilaispihvejä vie 
vettä 15 667 litraa! 111) Sitä paitsi Tansaniassa 
tuotetaan luomuavokadoja ilman kastelua. 112)    
Soijapihvin tuottaminen vie vettä koko 
tuotantoketjussa pellolta kauppaan saman verran 
kuin litran tölkki maitoa: 1050 litraa.  
Soijajuomaan vettä kuluu vain kolmannes tästä. 111)   

  Elintarvikkeiden kuljetus pelloilta tehtaiden kautta 
kuluttajille vastaa vain 4% elintarviketuotannon 
aiheuttamasta ympäristökuormituksesta.  Lihan, 
munien ja maidon tuotanto vie globaalisti 70% 
kaikesta viljelykelpoisesta maasta, kiihdyttää 
eroosiota ja aiheuttaa noin 14.5% kaikista 
kasvihuonepäästöistä 113).  Vaikka broilereille 
syötettäisiin kotimaista kauraa, vehnää ja 
härkäpapuja, ruuan alkutuotanto eläinruumiiden 
läpi kierrättämättä suoraan ihmisten käyttöön on 
suurin ekoteko elintarviketuotannon alalla.  Tällä 
hetkellä Suomessa tuotetusta kasviproteiinista 
(nurmi poislaskettuna) 80% menee rehuksi. 114)   
Järvikalojen pyytäminen on ekologista mutta ei 
eettistä. 103.104)  
 
 

Kaatuisiko yhteiskuntamme kasvissyöntiin? 
 
  Esimerkiksi härkäpapu, herne, kvinoa, pellava, rapsi, 
rypsi, sinilupiini, tattari ja öljyhamppu ovat 
alihyödynnettyjä, proteiinipitoisia myös Suomessa 
menestyviä viljelykasveja.  On ilahduttavaa, että 
tutkijat vihdoin mainitsevat em. kasviproteiinit 
”hyvälaatuisiksi”. Tuotannon moninkertaistamiseen 
on kaikki mahdollisuudet, jos kuluttajat löytävät 
tuotteiden äärelle.  Kasviproteiini-innovaatioille on 
kysyntää myös ulkomailla.  Luonnonsienten kuiva-
painosta on valkuaista 20-40% ja viljeltyjen sienten  
(koivunkantosieni, koppelokääpä, koralliorakas, 
kurttusieni, kuusilahokas, osterivinokas, talvijuurekas 
ja suomukääpä) valkuaispitoisuus 21-27%. ScenoProt 
-hankkeen myötä ravintoainepitoisuuksia siirretään 
myös Fineli.fi -tietokantaan. Kaukoidän superfood-
markkinat ovat otolliset suomalaistuotteille. 115)   
Kotimaisesta sinilupiinista valmistetaan jo 
proteiinipitoisia tempe(h) -tuotteita, ja kauran 
menestystarina 116) on hyvällä alulla.  
 
 
Lopuksi 
 
   Jo ”pätkävegaaniudella” kansanterveyssairauksien 
riskitekijöitä saataisiin merkittävästi laskettua vailla 
huolta ravintotekijöiden saatavuudesta. 117-118) 
Vegaanisten vaihtoehtojen dissaaminen 
Itämerellisessä ruokakolmiossa ei pohjaudu 
tieteelliseen näyttöön. 119)  Linjaus palvelee kotimaista 
elintarviketeollisuutta, jonka tuottamaa faktatiedoksi 
naamioitua markkinointimateriaalia käytetään 
sumeilematta niin alaluokkalaisten kuin 
ravitsemusalan ammattilaistenkin 
”oppimateriaaleina”.  Näitä eläintuotteiden 
menekinedistämisyhdistyksiä ovat mm. Maito ja 
Terveys ry, Lihatiedotus ry ja Ruokatietoyhdistys ry.  
Raha puhuu.  Annetaan ääni inhimillisyydelle ja 
kohtuudelle, niin maailma pelastuu 120)!   

 

Linkki lähdeluetteloon: https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Kasvisruokavaliot_-esseen_lahdeluettelo.pdf

  

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Kasvisruokavaliot_-esseen_lahdeluettelo.pdf


 
Kasvisruokavaliot; 
 

Vegaaninen = kasviperäinen ravinto 

  Sekasyöjiin verrattuna vegaanit syövät huomattavasti suurempia 
määriä HEdelmiä, VIhanneksia mukaan lukien tomaatit ja erilaiset 
sipulit, täysjyvätuotteita, palkokasveja kuten herneitä, papuja ja 
soijavalmisteita sekä pähkinöitä.  
Haddad EH, Berk LS, Kettering JD, Hubbard RW, Peters WR Dietary intake and 
biochemical, hematologic, and immune status of vegans compared with 
nonvegetarians. Am J Clin Nutr 1999;70(suppl):586S–93S.  doi: 
10.1093/ajcn/70.3.586s. https://doi.org/10.1093/ajcn/70.3.586s. Copyright © 2019 
American Society for Nutrition /Rights Link. (luettu 16.6.19).  
 

 Esimerkiksi kun ruotsalaisista nuorista sekasyöjistä vain 1 / 30 söi HEVIä ≥ 500 g/pv, 
nuorista vegaaneista näin teki 21 /30. 
Larsson CL, Johansson GK Young Swedish vegans have different sources of nutrients than young omnivores. J Am Diet 
Assoc 2005;105:1438–41.  DOI: 10.1016/j.jada.2005.06.026 (luettu 17.6.2019).  
 
Kuvat: Vegan-Foodpyramid  DefimZ   Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen.  

Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 

https://doi.org/10.1093/ajcn/70.3.586s
https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.06.026
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:DefimZ&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/fi:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
https://mutts.com/
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Valtion Ravitsemuslautakunnan /THL:n Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille 
sisältävät myös vegaanisen lautasmallin: 
 

Aikuinen vegaani tarvitsee noin 5-6 täysipainoista ateriaa päivässä energian, proteiinin ja 
muun ravinnonsaannin turvaamiseksi. Huolellisesti koottu vegaaniruokavalio sopii myös 
raskaana oleville, imettäville, lapsille ja nuorille. 

 

1/3 HIILIHYDRAATIN LÄHDE 1/3 KASVIKSIA 1/3 KASVIPROTEIINIA 

Juureksia/perunaa / viljaa.                    Tuoreita ja               Papuja, soijaa tai täysjyväviljaa 
                                                             kypsennettyjä kasviksia.                 eri muodoissa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pähkinät ja siemenet tuovat ruokavalioon proteiinia ja 
välttämättömiä rasvahappoja. 
Rypsiöljypohjaisen levitteen tai rypsiöljyn päivittäinen käyttö on 
suositeltavaa välttämättömien rasvahappojen (linoli- ja 
alfalinoleenihappo) riittävän saannin takaamiseksi.  

 
Lähde: Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos:  Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille. THL 2016. 
http://www.julkari.fi/handle/10024/129744 (luettu 16.6.2017). Päivitetty versio: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
343-254-3  

          
-  tosin väestötutkimuksissa on vegaanien 
todettu saavan ravinnostaan välttämättömiä 
rasvahappoja merkittävästi sekasyöjiä 
enemmän. 
 
Vegaaniruokavaliota kannattaa täydentää D- 
ja B12-vitamiinia sisältävillä ravintolisillä siitä 
huolimatta, että käyttää B12-vitamiinilla 
rikastettuja kasvimaito- tai muita tuotteita. 
Ks.  VEGAANIN MUISTILISTA  seur. sivulta. 
Proteiini -osiosta löydät kasviproteiinilähteet. 
 
 
Kuvat: Pasta ja siemenet  Pixabay.com.  Kypsät vihannekset 
Pexels.com. Tofuateria Pxhere.com. Meemi 
http://veganstreet.com/index.html  

http://www.julkari.fi/handle/10024/129744
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-254-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-254-3
http://veganstreet.com/index.html
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 Koska kasviperäisessä ravinnossa ei ole B12-vitamiinia, sen riittävyydestä tulee huolehtia 
käyttämällä B12-vitamiinilisää. Sopiva annos on 1 mg tabletti viikossa, jos lisäksi käyttää 
B12-vitamiinilla rikastettuja kasvimaito- ja/tai murovalmisteita. Ellei, tulee 1 mg B12-
vitamiinitabletti ottaa kahdesti viikossa.                                                                                     

Tietoa B12-vitamiinista ks. RAVINTOTEKIJÄLUETTELO  -> B-vitamiinit -> B12 -vitamiini  

 

 
 Jodin tarve on 150ug /pv mutta yli 600mg päiväsaantia ei tule ylittää.  Merilevien kanssa 

oltava tarkkana: käytä säännöllisesti vain leviä tai levävalmisteita joiden jodipitoisuus on 
tiedossa. Tarkista myös, onko määrä ilmaistu mikro- vai milligrammoina. 1000 ug = 1 mg. 
Jodilisä on tarpeen niille vegaaneille, jotka eivät merilevää käytä, koska muissa 
kasviperäisissä lähteissä jodia on niukahkosti.  

     Tietoa jodista ja levien jodipitoisuuksista ks. RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> Jodi 

 

 

 Suosittelen D-vitamiinilisää kaikille, jotka eivät ympärivuotisesti palvo aurinkoa. Ellei ole 
todettua D-vitamiinin mataluutta, 20-25 ug aamuisin riittää.      Ylipainoisten tarve on 
normaalirakenteisia suurempi, n. 50-75 ug aamuisin.             Yli 100ug päiväannosta ei 
tule ylittää.  

     Tietoa D-vitamiinista ks. RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> Kalsium 

 
 
 Ainakin raskauden ja imetyksen aikana on suositeltavaa käyttää EPA- ja DHA -lisiä. 

Vegaaniset valmisteet tehdään levästä  - niistä kalatkin omega-3:nsa saavat. 
 
 
 Vegaani saa riittävästi kalsiumia käyttämällä kalsiumilla rikastettuja kasvimaitotuotteita 

6 dl /pv. Lisäksi kasvikunnan kalsiumia saa tummanvihreistä kasviksista, tofusta ja 
tahinista jne.  Sitä on lisätty myös joihinkin tuoremehuihin. 
http://www.vegaanituotteet.net/perusruuat/kasvimaitotuotteet/ 

      Jos kalsiumin riittävä saanti on epävarmaa, se on otettava purkista.  

      Tietoa kalsiumista ja pitoisuusluettelo ks. RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> Kalsium 

 

 

 Sinkkiä ja rautaa vegaanin ravinnossa on hyvä olla enemmän kuin sekasyöjällä, koska 
kasviperäiset - itsessään terveelliset - fytaatit heikentävät niiden imeytymistä. Jos saanti 
on epävarma, saa sinkkiä myös tabletteina. Rautalisää vegaanit eivät tarvitse sekasyöjiä 
useammin.  

    Tietoa sinkistä, raudasta ja niiden lähteistä ks. RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> Sinkki  

                                                                                                                 -> Rauta  

 

http://www.vegaanituotteet.net/perusruuat/kasvimaitotuotteet/
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   Satunnaistetussa ja kontrolloidussa 3+3 vrk 
vaihtotutkimuksessa havaittiin, että  

terveelliseksi laadittuun samakaloriseen 
sekaruokavalioon verrattuna  

vegaanisen ruokavalion edut näkyivät jo 2 
vuorokaudessa triglyseridi- ja LDL -arvojen 
laskuna, sekä insuliiniaineenvaihdunnan 
kohentumisena ja paastosokeritason laskuna. 
Myös sappihappotasot laskivat.  Magnesiumtasot 
puolestaan nousivat.  

Jo lyhyellä ”vegaanihaasteella” saadaan vaikutettua verisuonitautien riskitekijöihin.  

Copyright vuoksi lue itse: 

Draper C, Vassallo I, Cara A et. al. A 48-Hour Vegan Diet Challenge in Healthy Women and Men Induces a BRANCH-
Chain Amino Acid Related, Health Associated, Metabolic Signature. Journal of Molecular Nutrition & Food Research 
November 2017 Volume 61, Issue 11. https://doi.org/10.1002/mnfr.201700703. Sidonnaisuudet: Rahoittaja 
Nestle Institute of Health Sciences and the Nestle Research Center. Vain abstrakti vapaasti luettavissa. © 2017 WILEY‐
VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. (luettu 19.7.2019).  
 

   

SUOMALAISTA  DPS-ELÄMÄNTAPAINTERVENTIOTA  VASTANNUT  VEGAANINEN  VERSIO 
(ilman kontrolliryhmää, ja vain 3 kk kestoinen): 
 

  Tuloksena jo 3 kuukaudessa tilastollisesti merkitsevät (p<0.01) kohenemat 131 suuren 
riskin/ sepelvaltimotautiin tai diabetekseen jo sairastuneen osallistujan elämänlaadussa, 
kognitiivisessa toimintakyvyssä, painoindeksissä, ylä- ja alaverenpaineessa, 
vyötärö/lantiosuhteessa sekä veriarvoissa (CRP, insuliini, P-Kol, LDL, HDL, ApoA1 ja ApoB).   
Copyright vuoksi lue itse: 
Chainani-Wu N, Weidner G, Purnell DM, Frenda S, Merritt-Worden T, Pischke C, Campo R, Kemp C, Kersh ES, Ornish D. 
Changes in emerging cardiac biomarkers after an intensive lifestyle intervention. Am J Cardiol. 2011 Aug 
15;108(4):498-507. doi: 10.1016/j.amjcard.2011.03.077. Sidonnaisuudet: Rahoitusta Yhdysvaltain 
puolustusministeriöltä ja useilta säätiöiltä. Ornish konsultoi yrityksiä Safeway, PepsiCo ja Mars ja on Google 
Kalifornian Health Advisory Council:n puheenjohtaja.  Muilla kirjoittajilla ei sidonnaisuuksia.  (luettu 3.8.2019).  
Copyright © 2019 Elsevier Inc. All rights reserved.  

 

 

 
  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.v61.11/issuetoc
https://doi.org/10.1002/mnfr.201700703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chainani-Wu%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weidner%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Purnell%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frenda%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merritt-Worden%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pischke%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kemp%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kersh%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ornish%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21624543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21624543?dopt=Abstract
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Kasvisruokavaliot; 
 

ELÄVÄ RAVINTO = RAAKARAVINTO = kuumentamaton kasviperäinen ravinto 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vegaaninen ravinto, jonka valmistamisessa ei käytetä kypsentämistä yli 
40 C:ssa, koska kasvien entsyymien toiminta halutaan säilyttää 
elävänä. Tästä nimike ”ELÄVÄ RAVINTO”.  
 
VAATII ERITYISOSAAMISTA (kurssin käymistä, kirjojen lukemista)  
JA LISÄRAVINTEIDEN KÄYTTÖÄ. 
 

  Jotkut sisällyttävät (ei-vegaaniseen) raakaravintoonsa 
tuoreita munia ja käsittelemätöntä toisen nisäkkään 
maitoa. Näihin liittyy salmonella- ja listeriariski.                      
Ks. osio MAITOJEN MAAILMA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat: Kirjan pitelijä picryl.com. Vuohi pxhere.com. Raakaruokapyramidi   http://www.veganrawdiet.com/ 

 

http://www.veganrawdiet.com/
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Kasvissyönti - vs.  perusruokavalio;    TERVEELLISYYS 

 
  Eri ruokavalioita noudattavilta 840 mieheltä ja naiselta mitattiin verestä, virtsasta ja 
rasvakudoksesta ravitsemuksen laatua kuvaavia merkkiaineita kuten vitamiinipitoisuuksia, 
karotenoideja, isoflavonoideja sekä enterolaktonin, monityydyttymättömien ja 
tyydyttyneiden rasvahappojen määrä.  
  Perusruokavaliota noudattaviin nähden antioksidanttisten karotenoidien pitoisuus, virtsan 
isoflavonoidipitoisuus ja enterolaktonitaso olivat vegaaneilla 1.6-, 6- ja 4.4 -kertaiset. 
Haitallisten tyydyttyneiden rasvahappojen määrä oli vegaaneilla vähäisin.  

Miles FL, Lloren JIC, Haddad E, Jaceldo-Siegl K, Knutsen S, Sabate J, Fraser GE. Plasma, Urine, and Adipose Tissue 
Biomarkers of Dietary Intake Differ Between Vegetarian and Non-Vegetarian Diet Groups in the Adventist Health 
Study-2. J Nutr. 2019 Feb 15.  . https://doi.org/10.1093/jn/nxy292 Vain abstrakti. © 2019 American Society for 

Nutrition: Rights automatically granted: The abstract of any article may be reproduced or translated for 
noncommercial purposes. Copyright © 2019 Oxford University Press. (luettu 27.2.2019). 

 

 

”Monipuolisesti koostettu täysvegaani ruokavalio on luultavasti paras pohja ihmisen 
ruokavaliolle. Monet voivatkin pärjätä varsin hyvin pitäytymällä siinä. Emme kuitenkaan ole 
”lihastohtori” Juhan Hulmin kanssa tällä hetkellä vakuuttuneita siitä, että fiksusti valituilla 
eläinkunnan tuotteilla täydentäminen pilaa sen kokonaan.”   

Fil.maist. (biokemia ja molekyylibiologia) Pauli Ohukainen, 28.1 2013 Juha Hulmin blogissa.  Väitteli keväällä 2016 
tohtoriksi sydänsairauksien perustutkimuksesta.  

 
Vegaanisen ravinnon edut eivät edellytä eläinrakkautta!  Lue tohtori Ohukaisen mainio 
blogiteksti Tunteeton vegaani 4.1.19   http://www.tervettaskeptisyytta.net/   Oma kommenttini em. 
postaukseen: http://www.tervettaskeptisyytta.net/tunteeton-vegaani/comment-page-1/#comment-21383 

Kuva lihanaudasta: https://www.animalsaustralia.org/issues/stop-cattle-cruelty.php 

https://doi.org/10.1093/jn/nxy292
file:///C:/Users/soili/Documents/Tunteeton%20vegaani
http://www.tervettaskeptisyytta.net/
http://www.tervettaskeptisyytta.net/tunteeton-vegaani/comment-page-1/#comment-21383
https://www.animalsaustralia.org/issues/stop-cattle-cruelty.php
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 Tutkijat vertasivat 9 erilaisen ruokavalion ravitsemuksellisia ominaisuuksia, ympäristö-
vaikutuksia, kustannuksia ja terveysvaikutuksia, joista tässä. Vertailukohtana he käyttivät 
sveitsiläistä ruokavaliota, sellaisena kuin se FAO:n tilastojen valossa v. 2011 oli toteutunut.  

Terveys- vaikutusten mittarina käytettiin DALY:a ( = Disability Adjusted Life Year). DALY on 
sairauskuorman ja ennenaikaisen kuolevuuden mittari. Mitä suurempi DALY, sitä enemmän 
menetetään terveitä elinvuosia.  

 
Vertailudieetit TERVEYSHYÖTYjärjestyksessä:   
VGN  = Vegaaninen ruokavalio = Vegan   

RSN  =  Sveitsin tuoreimmat ravitsemussuositukset = Recommendation of Swiss Society in Nutrition  

PST  =  Maitoa ja/tai munia ja kalaa sisältävä ruokavalio = Lacto-ovo pescatarian diet  

VGT  = Maitoa ja/tai munia kasvisten lisäksi sisältävä ruokavalio = Lacto-ovo Vegetarian diet  

FXT  =  Vaaleaa tai punaista lihaa korkeintaan yksi annos kerran viikossa  =   Flexitarian diet 

HGD  = yleiset maailmanlaajuiset (WHO) ravitsemussuositukset = Healthy Global Diet  

TAX  =  Kasvihuonekaasuverotettu dieetti = Food greenhouse gas tax diet.  

Taso 0 on v. 2011 toteutunut sveitsiläinen tavanomainen ruokavalio (reference scenario =REF).  

Nykyistä(kin) haitallisemmat:               PTO  = Korkeaproteiininen ruokavalio = Protein-oriented diet 

                                                                   MTO =  Lihaisa ruokavalio = Meat-oriented diet  

 
Eri ruokavalioiden odotettavissa 

olevat vaikutukset seuraavien 

sairauksien esiintyvyyteen 

väestötasolla v. 2030 mennessä: 

 

CHD = sepelvaltimotauti (coronary 

heart disease) tai sydänlihaksen  

hapenpuutteesta johtuva sairaus. 

Stroke = aivohalvaus  

Cancer = syöpä  

T2D = Tyypin 2 diabetes 

                                                                                   
Figure 1.  Human health indicator (DALYs) for current and alternative diets. 

 
Kuva: Planemad Vector: Radio89 - This file was derived from: DALY disability affected life year infographic.png: Infographic for 
DALY Disability adjusted life year. CC BY-SA 3.0 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Planemad
https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Radio89
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DALY_disability_affected_life_year_infographic.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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   ../..  Terveys- ja ympäristövaikutuksiltaan kestävä ruokavalio edellyttää tutkijoiden mukaan 
radikaalia lihan kulutuksen vähentämistä ja merkittävää palkokasvien, pähkinöiden, 
siementen, hedelmien ja vihannesten lisäystä. Kansanterveyssairaudet vastasivat yli 70% 
ennenaikaisista kuolemista maailmassa v. 2015.  Ruokavaliolla on niiden ehkäisemisessä 
ratkaiseva merkitys.  

 
  HGD (Healthy Global Diet) sisältää normaalipainon säilyttämiseksi riittävän 
määrän energiaa, päivittäin < 50 g sokeria, alle 43 g maanisäkkäiden lihaa 
 ja > 400 g heviä.  
 

VGT -kasvissyönnissä sokerimäärä on katsottu vastaavaksi, hevin 
määrä viidenneksen suuremmaksi ja näiden lisäksi palkokasvien 
käytöksi on arvioitu 80 g päivässä.  
 
  Sveitsin ravitsemussuositusten mukaista dieettiä (RSN) 
noudattamalla ympäristöjalanjälki ja kustannukset alentuisivat 
molemmat kolmanneksen, ja terveitä elinvuosia menetettäisiin 
2.7% vähemmän nykyruokavalioon verrattuna. 
 
  Proteiinipitoinen (PTO) ja lihaisa (MTO) ruokavalio puolestaan 
kasvattaisivat kustannusten lisäksi haittoja niin terveydelle kuin 
ympäristöllekin. Lisäksi ne heikentäisivät C-vitamiinin, kuidun, 
kaliumin ja kalsiumin saantia.  
 

  Tutkijat toteavat, että vegaanisen, vegetaarisen ja välimerellisen ruokavalion edut 
terveydelle ja ympäristölle on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa, mutta ne ja jopa fleksaus 
voisivat johtaa vähäisempään B12-vitamiinin, koliinin *) ja kalsiumin saantiin. Niinpä he 
päätyvät suosittelemaan RSN noudattamista.  
 

Tutkijat eivät ilmeisesti tulleet ajatelleeksi täydennettyjen kasvimaitotuotteiden 
käyttöä - niissä kun on samat B12- ja kalsiummäärät kuin lypsymaidoissa. Toki 
kasvimaitovalmisteita käyttävienkin vegaanien on suotavaa käyttää B12-lisää. 
 
*)  Koliinin vähäisyyden esille tuominen on sekin hiukan erikoista:   
Kaikki luonnon rasvat sisältävät jonkin verran koliinia fosfatidyylikoliinin 
muodossa. Koska koliini ei ole ihmiselle välttämätön ravintoaine, sille ei 
Suomessa ole asetettu saantisuositusta. Koliinin puutosta ei Eviran mukaan ole 
raportoitu ihmisellä.  
 
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoaelintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/ener
giajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-aineet/koliini/  31.3.2016.  (luettu 9.9.2016).  
Ajantasainen linkki (tarkistin 21.4.2019): https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-
elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-
aineet/koliini/ 

                                                                                                                                                               ../.. 

 
Kuvat: Maapallo picryl.com. Palkokasvit Pixabay.com. Sveitsin lippu pxhere.com. Sarjakuva Mutts comics   https://mutts.com/. 

 
 

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-aineet/koliini/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-aineet/koliini/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-aineet/koliini/
https://mutts.com/
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../..  Chen et al. 2019 käyttämät lähteet (14,15):  
 

   Chaudhary et. al. 156 maan tietojen pohjalta tekemässä analyysissä arvioitiin 
maailman väestöstä lähes neljänneksen kärsivän liian vähäisestä energian ja/tai 
proteiinin saannista; tämä huoli ei kosketa länsimaita.  
  Kasvipohjaiseen ruokavalioon siirtymisen havaittiin yhdistyvän ei-toivottujen 
ravintoaineiden ja -tekijöiden (disqualifying nutrient =  sokeri, kolesteroli, 
tyydyttynyt rasva ja rasvan kokonaismäärä) merkittävästi vähäisempään 
määrään. Länsimaissa kasviperäisen ravinnon suosiminen eläinperäisen 
kustannuksella kohentaisi terveellisten ravintotekijöiden saantia. Kasvissyöjien 
tulisi turvata B12-vitamiinin saantinsa. Parapähkinöiden erinomaisuus seleenin 
lähteenä kannattaisi tuoda kasvissyöjien tietoisuuteen.  
14 Chaudhary A, Gustafson D, Mathys A. Multi-
indicator sustainability assessment of global food 
systems. Nat Commun. 2018 Feb 27;9(1):848. doi: 
10.1038/s41467-018-03308-7. Ei sidonnaisuuksia. 
Copyright © The Author(s) 2018. Open licensed 
under a Creative Commons Attribution 4.0 
International License. (luettu 21.4.2019).   

 
  Tutkijat mittasivat 206 iältään 18-50 -vuotiaan henkilön ravintotekijöiden 
(vitamiinit A, β-karotiini, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ja hivenaineet rauta, magnesium 

ja sinkki ja jodi) saannin ravinnosta ja niiden veripitoisuudet. Jodipitoisuus 
määritettiin virtsasta.  100 sekasyöjää, 53 lakto-ovo-kasvissyöjää ja 53 vegaania 
osallistui tutkimukseen. Raudan tai B12-vitamiinin puutoksissa ei ollut eroa 
ryhmien välillä; vegaanit olivat huolehtineet B12 lisäravinteena.  
 
  PUUTOKSIA TULI ILMI ENITEN SEKASYÖJIEN JOUKOSSA:  Vähiten B3-, B9- , C- ja 
E-vitamiineja sekä magnesiumia saivat perusruokavaliota noudattavat. Heistä 
58%:lla oli puutetta folaatista (=B9). Lakto-ovo-vegetaristeista B6-vitamiinivaje 
oli 58%:lla ja B3-vitamiinivaje kolmanneksella. Vegaaneista lähes puolella sinkin 
saanti oli alle suosituksen. Schüpbach et. al. toteavat, että kaikki em. ruokavaliot 
voidaan toteuttaa niin, että ravintotekijöiden saanti on riittävää. 
 15 Schüpbach R, Wegmüller R, Berguerand C, Bui 
M., Herter-Aeberli I:  Micronutrient status and 
intake in omnivores, vegetarians and vegans in 
Switzerland Eur. J. Nutr. 2017, 56, 283–293. doi: 
10.3390/nu11040856. Ei sidonnaisuuksia. The 
Swiss Vitamin Institute on osallistunut 
rahoitukseen.  Copyright © 2015, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg.  (luettu 21.4.2019).  
 

Chen C, Chaudhary A, Mathys A:  Dietary Change Scenarios and Implications for Environmental, Nutrition, Human 
Health and Economic Dimensions of Food Sustainability. Nutrients 2019, 11(4), 856; https://doi.org/10.3390/nu11040856. 
Kirjoittajilla ei sidonnaisuuksia. Rahoitus:  the National Research Program “Sustainable Economy: resource-friendly, 
future-oriented, innovative” (NRP 73) by the Swiss National Science Foundation ja the Initiation Grant of IIT Kanpur, 
India. © 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed 
under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (luettu 21.4.2019).  
 
Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/4/856/htm#B14-nutrients-11-00856
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/4/856/htm#B15-nutrients-11-00856
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/4/856/htm#B14-nutrients-11-00856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/4/856/htm#B15-nutrients-11-00856
https://doi.org/10.3390/nu11040856
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://mutts.com/
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Kasvissyönti - vs.  perusruokavalio;  RAVINNON LAATUVERTAILU 

 
Vaikka kasvissyöjien ravintoaineiden saannista kannetaan huolta, suurimmassa osassa 
väestötutkimuksia on käynyt ilmi, että heidän ruokansa on ravitsevampaa kuin sekasyöjien 
sisältäen enemmän β-karoteenia, B1-vitamiinia, biotiinia, pantotiinihappoa, folaattia,  
C-vitamiinia ja magnesiumia sekä kuitua. 

  
PIKKULASTEN OSALTA tutkimuksia on vain 

vähän ja nekin vuosikymmeninä 1970-1990 
tehtyjä poikkileikkaustutkimuksia. Yhtä kaikki, 
tuloksissa on ollut paljon yhteneväisyyttä 
aikuisväestö-tutkimusten kanssa. 50-20 vuotta 
sitten kasvissyöjätaaperot saivat ravinnostaan 
sekasyöjiä vähemmän kaloreita, B2-, B12- ja D -
vitamiineja, kalsiumia ja (aikuisista poiketen) 
rautaa.   

Viime vuosikymmeninä vegaanisten 
tuotteiden valikoima on laajentunut 
huomattavasti, niin että kasvipohjaiset 
vaihtoehdot löytyvät niin maitotuotteille kuin 
lihavalmisteillekin. Siksi tuoreelle tutkimustiedon 
ajantasaistamiselle on tarvetta. 

 
Vegetarian and Vegan Children Study (VeChi 

Diet Study) -tutkimuksessa verrattiin eri 
ruokavalioita noudattavien perheiden 1-3 -
vuotiaiden saksalaislasten ravintoaineiden saantia 
ja kasvua. Mukana oli 430 lasta, heistä 127 lakto-
ovo-vegetaristeja (VG), 139 vegaania (VN) ja 164 
sekasyöjää (OM).  Rintamaitoruokinnassa ei ollut 
eroa ryhmien välillä.  

 
Sekasyöjälapset söivät eniten (eläin)proteiinia, 

rasvaa ja lisättyjä sokereita, vegaanitaaperot taas 
eniten hiilihydraatteja ja kuitua, +46% enemmän 
kuin sekasyöjät (p <0.0001).  

Kasvussa ja kehityksessä ei tullut ryhmien 
välille merkitseviä eroja.  

 
 

Weder S, Hoffmann M, Becker K, Alexy U, Keller M. Energy, Macronutrient Intake, and Anthropometrics of 
Vegetarian, Vegan, and Omnivorous Children (1–3 Years) in Germany (VeChi Diet Study). Nutrients 2019, 11, 832. 
https://doi.org/10.3390/nu11040832  Sidonnaisuudet: Keller toimii palkkiotta Saksan ProVeg -järjestön johtokunnan 
jäsenenä. © 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. (CC BY) license 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (luettu 20.6.2019).  

 

https://doi.org/10.3390/nu11040832
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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UK Biobank -tietokantaan kuuluvista henkilöistä 175 402 vastasi ainakin kerran 206 ruoka- 
ja 32 juomatyyppiä sisältävään 24h ravintokyselyyn, joka toteutettiin 3-4 kk välein 2/2011 
– 6/2012. Kaikkiruokaisiin verrattuna kasvissyöjien ruokavalioon kuului enemmän hedelmiä, 
vihanneksia, täysjyväpastaa ja -riisiä, aamiaismuroja ja hedelmätäysmehuja.   
Sekasyöjät söivät eniten paistettuja perunoita ja joivat eniten sokeroituja juomia.                                           

 
PYLVÄIDEN VÄRIKOODIT: VAIN NIUKASTI LIHAA SYÖVIEN, LINTUJA SYÖVIEN, KALOJA SYÖVIEN,  
LAKTO-OVO-VEGETARISTIEN JA VEGAANIEN ERI RUOKARYHMIEN KESKIMÄÄRÄINEN, SUHTEELLINEN 
KULUTUS (GRAMMOISSA) VERRATTUNA SEKASYÖJIIN (1.00), KUN IÄT ON HUOMIOITU: 

                                                                                              
------------------------------------------------------------------- 

Lihaa, kalaa, siipikarjaa 

-------------------------------------------------------------------- 

Palkokasveja, kasviproteiinivalmisteita, pähkinöitä 

-------------------------------------------------------------------- 

Juustoa, jogurttia, maitoa, munia 

------------------------------------------------------------------- 

 Hedelmiä, vihanneksia, (paistamatonta) perunaa 

--------------------------------------------------------------------                                                                                                       

Valkoista leipää, riisiä ja pastaa 

-------------------------------------------------------------------- 

Täysjyväleipää, -riisiä ja -pastaa 

-------------------------------------------------------------------- 

Jälkiruokia, keksejä ja suklaata 

-------------------------------------------------------------------- 

Alkoholijuomia 

-------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------- 

Lihaa, kalaa, siipikarjaa 

---------------------------------------------------------- 

Palkokasveja, kasviproteiinivalmisteita, pähkinöitä 

---------------------------------------------------------- 

Juustoa, jogurttia, maitoa, munia 

---------------------------------------------------------- 

 Hedelmiä, vihanneksia, (paistamatonta) perunaa 

----------------------------------------------------------                                                                                                       

Valkoista leipää, riisiä ja pastaa 

---------------------------------------------------------- 

Täysjyväleipää, -riisiä ja -pastaa 

---------------------------------------------------------- 

Jälkiruokia, keksejä ja suklaata 

--------------------------------------------------------- 

Alkoholijuomia 

---------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                           
Bradbury K, Tong T, Key T: Dietary Intake of High-Protein Foods and Other Major Foods in Meat-Eaters, Poultry-
Eaters, Fish-Eaters, Vegetarians, and Vegans in UK Biobank. Nutrients 2017, 9(12), 1317; doi:10.3390/nu9121317.  
Bradbury, Tong: ei sidonnaisuuksia. Key on Vegan Society jäsen. Rahoitus: pääosin julkisin varoin, mutta 
taloudellista tukea tuli myös hyväntekeväisyysjärjestö Wellcome Trust:lta (poliittisesti ja taloudellisesti 
sitoutumaton tutkijoita ja tieteentekijöitä tukeva järjestö). Copyright: C0. (luettu 12.9.2019).  

http://dx.doi.org/10.3390/nu9121317
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  1475 henkilön, joista suurin osa oli naisia, 80% korkeakoulutettuja ja lähes puolet < 30 -
vuotiaita, ravintoainesaannit kartoitettiin. Tutkimukseen osallistuneista 104 oli vegaaneja, 
573 kasvissyöjiä, 498 ilmoitti olevansa semi-kasvissyöjiä ja 145 käytti kasvisten ohella kalaa 
sekä maito- ja munatuotteita ruokavaliossaan. Kaikkiruokaisia mukana oli 155. 
 
Sekasyöjistä 1/5 oli lievästi ylipainoisia (BMI 25-29.9) ja 8.4% lihavia (BMI ≥ 30).   
Vegaaneista 1/10 oli lievästi ylipainoinen ja vain 1.9%:n BMI ≥ 30. 
  
Kolesterolin, suolan, proteiinin ja alkoholin kulutus sekä syödyn rasvan 
kokonaismäärä olivat korkeinta sekasyöjillä ja vähäisintä vegaaneilla.  
 

Sekasyöjien ruokavalio sisälsi päivittäin kovaa rasvaa 54 g,   
vegaaneilla se jäi 21 grammaan.   
 
Monityydyttymättömiä (hyviä) rasvoja, ravintokuitua ja rautaa sai 
eniten vegaanisesta ja vähiten kaikkiruokaisten ruokavaliosta.  
 
Vegaanit söivät terveellisiä rasvoja enemmän (28 g) kuin kala-
kasvissyöjät (24 g), joiden ruoka  sisälsi tuplaten enemmän 
tyydyttynyttä rasvaa ja kolesterolia vegaaniseen verrattuna. 
 

 oli eniten semi-kasvissyöjien ja kala-kasvissyöjien 
dieeteissä (ka 1470 mg/pv). Vegaanit saivat ravinnostaan kalsiumia 
ka 738 mg/pv ja kaikkiruokaiset ka 1199 mg/pv.  
(Ks. kalsiumin tarpeen vaihtelu eri ruokavalioissa RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> Kalsium). 

 
Sokeria ja hitaita hiilihydraatteja oli grammamääräisesti yhtä paljon 
eri ruokavalioissa. 

 
Terveellisimmäksi ruokavalioksi kokonaisuudessaan HEI-2010 -indeksin perusteella nousi 
vegaanidieetti. Kaikkiruokaisuus oli epäterveellisin tapa syödä. Tarkemmin kts. linkki Table 3 .  

 
Tutkijaryhmä vetää johtopäätöksen, että 
eläinperäisistä maidoista esim. soijamaitojuomien 
käyttöön siirtyminen, ja kalan sijasta enemmän 
muiden monityydyttymättömien rasvojen 
lähteiden valitseminen veisi lähemmäs 
ihanteellista välimerellistä dieettiä  
(Mediterranean Diet Score MDS).  
 
Clarys P, Deliens T, Huybrechts I, Deriemaeker P, Vanaelst B, De Keyzer W, Hebbelinck M, Mullie P: Comparison of 
Nutritional Quality of the Vegan, Vegetarian, Semi-Vegetarian, Pesco-Vegetarian and Omnivorous Diet. Nutrients. 
2014 Mar; 6(3): 1318–1332. doi: 10.3390/nu6031318. Ei sidonnaisuuksia. Copyright © 2014 by the authors; licensee 
MDPI, Basel, Switzerland, under the terms and conditions http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/. (luettu 
10.3.2019).  
 
Kuvat: possu, lapsi ja lihanaudat Pixabay.com, kala pxhere.com, lehmät Andy Stafiniak www.freeimages.com. 

http://www.mdpi.com/2072-6643/6/3/1318/htm#table_body_display_nutrients-06-01318-t003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.freeimages.com/
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  Vegaaniset ruokavaliot, esimerkiksi WFPB -
ruokavalio (whole-food plant-based), jossa 
vältellään pitkälle prosessoituja tuotteita, lisäävät 
vauhdilla suosiotaan. Tutkijat selvittivät, 
saadaanko kasvipohjaisista ruokavalioista 
ravintotekijöitä ravitsemussuositusten 
edellyttämät määrät. Sekä tavanomaisen 
vegaanisen ruokavalion, että WFPB -dieetin 30 
päivän ateriasuunnitelmat saivat HEI-2015 - 
indeksikseen 88/100.   

Verrattuna ravitsemussuositusten mukaisiin MyPlate-aterioihin, vegaaniruuat sisälsivät 
vihanneksia 180% enemmän, vihreitä lehteviä vihanneksia 238% enemmän, palkokasveja 
460% enemmän, hedelmiä 100% enemmän, täysjyväviljaa 132% enemmän ja valkoista viljaa 
74% vähemmän ja näin ollen kuitua yllin kyllin.  

  Ilman täydennettyjä tuotteita tai lisäravinteiden 
käyttöä vegaanit eivät saa riittävästi B12- eivätkä 
D-vitamiinia. Lisäksi 51-70 -vuotiaille naisille 
kalsiumsuositus on asetettu korkeammalle, kuin  
mitä vegaanisella dieetillä ilman kalsiumilla 
täydennettyjä elintarvikkeita tyypillisesti 
saavutetaan.  

 
Kaikilta muilta osin WFPB / vegaaninen ruoka ylittää laadukkuudessaan 
ravitsemussuositusten mukaisen mallin.  
Karlsen M, Rogers G, Miki A, Lichtenstein A, Folta S, Economos C, Jacques P, Livingston K, McKeown N. Theoretical 
Food and Nutrient Composition of Whole-Food Plant-Based and Vegan Diets Compared to Current Dietary 
Recommendations. Nutrients. 2019 Mar 14;11(3). doi: 10.3390/nu11030625. Sidonnaisuudet: The Plantrician Project 
on maksanut Karlsenille konsulttina toimimisesta ja puhujapalkkion. Muilla tutkijoilla ei sidonnaisuuksia.  Copyright: 
© 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article under the terms and 
conditions of (CC BY) license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (luettu 23.6.2019).  
 
 

  Ruokavalioiden sisältämien ravintoaineiden ja -tekijöiden määrä vaihtelee. Tutkijat 
selvittivät eri ruokavalioista saatavien ravinteiden riittävyyttä silloin, kun lisäravinteita ei 
oteta laskuihin. EPIC-Oxford (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition–Oxford 

study) -tutkimukseen osallistui 30 251 iältään 30-90 -v. henkilöä, joista 18 244 söi ns. 
perusruokaa, 4531 ei syönyt lihaa, mutta söi kalaa. Lakto-ovo-vegetaristeja oli 6673 ja 
vegaaneja 803.  
 
  Kaloreita oli sitä enemmän, mitä laajemmin eläintuotteita dieetit 
sisälsivät. Suolan käytössä ei ollut tilastollista eroa ryhmien välillä. Lihaa 
sisältävässä perusruuassa oli eniten myös kovaa rasvaa (kolmanneksen 
enemmän kuin vegaaneilla), eläinproteiinia sekä B2-, B12- ja D-
vitamiinia ja hivenaineista sinkkiä ja jodia. Kuitua he saivat vähiten. ../.. 
 
Kuvat: Oma vegaaninen työpaikkalounas ja täydennettyjä vegaanisia tuotteita kuvattuna. Lihakimpale Pixabay.com. 
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  ../.. Eniten pehmeitä, monityydyttymättömiä omega-6 ja omega-3 -
rasvoja, kuitua, C- ja E-vitamiineja, folaattia (=B9-vitamiini), 
hivenaineista magnesiumia, rautaa ja kuparia saivat ravinnostaan 
vegaanit. Kasviperäisen ruuan runsaskuituisuus ja suotuisa 
rasvahappokoostumus selittävät tämän ruokavalion hyötyjä 
sydänterveydelle.  

   Ilman lisäravinteita vegaanien jodin ja B12-vitamiinin saanti oli heikkoa. Vegaanien tulisikin 
käyttää näillä ravintotekijöillä täydennettyjä juomia tai ruokia ja/tai käyttää B12-
vitamiinilisää 10ug/pv. Etenkin iäkkäämmillä suuret (1 mg) kerta-annokset voivat toimia 
paremmin. Kala-kasvissyöjien ruokavaliossa oli eniten kalsiumia ja seleeniä.  
Sobiecki JG, Appleby PN, Bradbury KE, Key TJ. High compliance with dietary recommendations in a cohort of meat 
eaters, fish eaters, vegetarians, and vegans: results from the European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition-Oxford study. Nutr Res. 2016 May;36(5):464-77. doi: 10.1016/j.nutres.2015.12.016. PubMed PMID: 
27101764; PubMed Central PMCID: PMC4844163. Sidonnaisuudet: Ei taloudellisia sidonnaisuuksia. Key on Vegan 
Societyn jäsen. Muilla kirjoittajilla ei mitään sidonnaisuuksia. Copyright © 2015 The Authors. This is an open access 
article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
 

 

Ruuan ravinnerikkaus riippuu kasvi- ja eläinkuntaperäisen ravinnon suhteesta. 1475 
henkilön poikkileikkaustutkimukseen osallistui 155 sekasyöjää, 145 kala-kasvissyöjää, 498 
semi-kasvissyöjää, 573 kasvissyöjää ja 104 vegaania.  
  Semi-kasvissyöjiksi luokiteltiin ne, joiden ruokavaliossa oli korkeintaan 1 liha- tai kala-
annos viikossa tai harvemmin. 
  Sekasyöjien ravinnossa oli eniten kaloreita, tyydyttynyttä rasvaa, kolesterolia, suolaa ja 
proteiinia. Sen sijaan kuitua ja rautaa sekasyöjät saivat kasvissyöjiä vähemmän. 
 Eniten kuitua ja rautaa ravinnostaan saivat vegaanit; silti heidän rautavarastonsa olivat 
muita pienemmät. Suuret rautavarastot ovat yhteydessä useisiin kroonisiin sairauksiin. 
Silloin, kun punasolujen rautatase ja hapenkuljetuskyky säilyvät moitteettomina, 
niukemmat rautavarastot ovat terveydelle eduksi. Vegaanien ruokavaliossa oli vähiten 
energiaa, tyydyttynyttä rasvaa, suolaa sekä kalsiumia. Toiseksi vähäisintä kalsiumin saanti 
oli sekasyöjillä. 
Lynch H, Johnston C, Wharton C: Plant-Based Diets: Considerations for Environmental Impact, Protein Quality, and 
Exercise Performance. Review. Nutrients 1 December 2018, 10(12), 1841; doi:10.3390/nu10121841. 
Ei sidonnaisuuksia. (luettu 14.12.2018).  

 
  Kasvissyönti on johdonmukaisesti yhdistynyt terveyden 
kohentumiseen. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 
läpikäytiin 12 laatukriteerit täyttänyttä tutkimusta. Näistä 
yhdeksässä lakto-ovo-vegetaristien ja vegaanien ravinnon 
laatu HEI-2010 ( the Healthy Eating Index 2010) -mittarilla oli 
4.5-16.4 pistettä korkeampi kuin sekasyöjien. Kasvissyöjien 
ruokavalioon kuului enemmän hedelmiä, täysjyväviljoja, 
kalaa, kasviproteiinia ja natriumia. Valkoista viljaa 
sekasyöjät kuluttivat vähemmän.   

Parker HW, Vadiveloo MK. Diet quality of vegetarian diets compared with nonvegetarian diets: a systematic review. 
Nutr Rev. 2019 Jan 8;. [Epub ahead of print] PMID: 30624697. (saatavilla ollut abstrakti luettu 20.1.2019). 
 
Kuvat: Kasvissydän Pixabay.com. Oma vegaaninen työpaikkalounas. 
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../.. jatkoa:  Kasvissyönti - vs.  perusruokavalio;    RUOKAVALIOIDEN  LAATU  

 
EPIC-Oxford studyn (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)  30 239 
osallistujaa jaettiin 6 ryhmään sen mukaan, minkä verran he söivät lihaa, kalaa, 
maitotuotteita tai munia v. 2010.  Ruokapäiväkirjojen (FFQ) ruuat ryhmiteltiin 45 eri 
kategoriaan.  

  Usein lihaa syövät söivät useimmin myös epäterveellisiä 
”puhdistettuja” viljavalmisteita, paistettuja ruokia ja 
sokeroituja juomia. He myös käyttivät alkoholia 
enemmän kuin mitään lihaa vain vähän tai ei lainkaan 
kuluttavat.  

  Lihaa välttelevien ruokavaliossa oli enemmän palkokasveja, 
pähkinöitä, siemeniä, täysjyväviljaa, vihanneksia ja hedelmiä.  
Papier K, Tong T, Appleby P, Bradbury K, Fensom G, Knuppel A, Perez-Cornago A, 
Schmidt J, Travis R, Key T. Comparison of Major Protein-Source Foods and Other Food 
Groups in Meat-Eaters and Non-Meat-Eaters in the EPIC-Oxford 
Cohort. Nutrients 2019, 11, 824.  https://doi.org/10.3390/nu11040824. Kirjoittajilla ei 
sidonnaisuuksia. Rahoitusta antaneet Wellcome Trust, Our Planet Our Health 
(Livestock, Environment and People, LEAP) ja UK Medical Research Council 
(MR/M012190/1). This is an open access article distributed under the Creative 
Commons Attribution License  (CC BY 4.0). (luettu 21.4.2019). 

 

 

  16 800 yhdysvaltalaisen, vv. 2005–2010 NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey) -tutkimukseen osallistuneen henkilön ruokavaliot luokiteltiin 6 ryhmään USDA Food 
Patterns Equivalent Database -kriteerien mukaan: 87% oli sekasyöjiä, 7% kala-kasvissyöjiä, 
6% vegetaristeja (yht. 100%). Vain murto-osa noudatti vegaanista, paleoliittista tai 
ketogeenistä ruokavaliota.  
 
Ruokavalioiden laatu määritettiin HEI (the Healthy Eating Index) 2010 -pisteytystä käyttäen. 
Vegetaristien ja pescovegetaristien indeksi oli merkitsevästi sekasyöjiä korkeampi. Paleo- ja 
ketodieettiä noudattavien vähäisestä lukumäärästä huolimatta, heidän HEI -indeksinsä 
heikkous sekasyöjiin verrattuna oli tilastollisesti merkitsevä.  

Mainittakoon, että HEI-indeksipisteet laskevat, ellei käytössä ole täysjyväviljaa tai 
rasvattomia/vähärasvaisia maitotuotteita juusto mukaan lukien. Kasviperäisistä 
maitotuotteiden kaltaisista tuotteista hyväksytään vain (täydennetyt) soijapohjaiset. 
Guenther PM, Kirkpatrick SI, Reedy J, Krebs-Smith SM, Buckman DW, Dodd KW, Casavale KO, Carroll RJ. The 
Healthy Eating Index-2010 is a valid and reliable measure of diet quality according to the 2010 Dietary Guidelines 
for Americans. J Nutr. 2014 Mar;144(3):399-407. doi: 10.3945/jn.113.183079.  (luettu 2.7.2019).   

                                              
O'Malley K, Willits-Smith A, Aranda R, Heller M, Rose D. Vegan vs Paleo: Carbon Footprints and Diet Quality of 5 
Popular Eating Patterns as Reported by US Consumers (P03-007-19). Curr Dev Nutr. 2019 Jun 13;3(Suppl 
1):nzz047.P03-007-19. doi: 10.1093/cdn/nzz047.P03-007-19. Sidonnaisuudet: Rahoittaja The Wellcome Trust. 
Copyright © American Society for Nutrition 2019. This article is published and distributed under the terms of the 
Oxford University Press, Standard Journals Publication Model 
(https://academic.oup.com/journals/pages/open_access/funder_policies/chorus/standard_publication_model). (luettu 2.7.2019).  
 
Kuvat: (James Aspey) Meat The End UNILAD Original Documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=MkSzAxvEr_Y&feature=youtu.be. Karitsa https://www.animalsaustralia.org/ 
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 Kasvissyönti - vs.  perusruokavalio;    Entä valmiit annokset? 

  Yhdysvaltalaiset tutkijat keräsivät 92 eniten 
myyvän ravintolaketjun 92 949 ruoka-annoksen 
kuvaukset, niiden mahdolliset lisämerkinnät ja 
ravintosisällön vv. 2012-2017.   

Energiaravintoainekoostumuksen ja kaloreiden 
lisäksi tärkeimmiksi tekijöiksi valittiin 
suolapitoisuus sekä transrasvoista ja tyydyttyneistä 
rasvoista tulevan energian osuus sekä kuidun 
määrä.   

  Vain puolet niistä annoksista, joihin liittyi 
terveysväittämiä, myös olivat 
terveellisempiä (vähemmän kovaa rasvaa ja 
suolaa). Mielenkiintoista oli, että vaikka 
kasvisruoka-annoksissa (vegetarian / vegan) 
ei ollut terveysväitemerkintöjä, ne olivat 
selvästi lähempänä ravitsemussuosituksia 
kuin ns. perusruoka-annokset -oli 
jälkimmäisissä väittämiä tahi ei. Tutkijat 
tekivätkin johtopäätöksen, että tuoteseloste 
olisi terveysväittämiä informatiivisempi 
annoksen yhteydessä. 

Krobath D, Masters W, Mueller M. Menu Descriptions and Nutrient Content of Food Items in U.S. Restaurants (FS02-
01-19). Curr Dev Nutr. 2019 Jun 13;3(Suppl 1):nzz051.FS02-01-19. doi: 10.1093/cdn/nzz051.FS02-01-19. PubMed 
PMID: 31225311; PubMed Central PMCID: PMC6579345. Sidonnaisuudet: Ei ulkopuolista rahoitusta. En löytänyt 
muuta sidonnaisuusilmoitusta. Copyright © American Society for Nutrition 2019 under the terms of the Oxford 
University Press, Standard Journals Publication Model 
(https://academic.oup.com/journals/pages/open_access/funder_policies/chorus/standard_publication_model) 
 (luettu 2.7.2019).  
 

 
Kuvat: Vasemmalla vegaaniset ateriat ja  oikealla Sydänmerkkiaterian aineksia työpaikkaruokalassa.  
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Kasvissyönti - vs.  perusruokavalio;    KANNATTAAKO  KASVISSYÖNTI? 
 
 
  Verisuonten ahtautumiseen 
johtava ”kalkkiutuminen” alkaa 
riskitekijöiden läsnä ollessa jo 
lapsuudessa. Kasvissyöjien sydän- 
ja verisuonitautiriski on 
kaikkiruokaisia pienempi. 
Kasvissyönnin edistäminen jo 
alaikäisten keskuudessa vähentäisi 
sydän- ja verisuonisairastavuutta 
aikuisuudessa.   
 Desmond MA, Sobiecki J, Fewtrell M, Wells JCK: Plant-based diets for children as a means of improving adult 
cardiometabolic health.  Nutr Rev. 2018 Mar 1. Saatavilla vain abstrakti, josta mahdolliset sidonnaisuudet eivät käy 
ilmi. (luettu 3.10.2018).  

 
 Tutkijaryhmä Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health -terveyslaitokselta pisteyttivät 11 879 henkilön 
ruokavaliot terveellisen kasviperäisen ravinnon 
indeksillä (0-92 p.) Kuoleman riski 19 v. seuranta-aikana 
väheni 5% jokaista 10 pistettä kohden (HR: 0.95; 95% CI: 

0.91, 0.98). Korkeat pisteet yhdistyivät niukempaan 
suolan, rasvan ja kolesterolin, mutta runsaaseen kuidun, 
C-vitamiinin ja muiden ravintotekijöiden saantiin.  
 
Kim H, Caulfield LE, Rebholz CM. Healthy plant-based diets are 
associated with lower risk of all-cause mortality in US adults. J Nutr. 
2018;4:624-631. DOI:10.1093/jn/nxy019. Ei sidonnaisuuksia. Copyright 
© 2018 American Society for Nutrition. Copyright Rights automatically 
granted: The abstract of any article may be reproduced or translated for 
noncommercial purposes without specific permission, provided that the 
original citation is included. Oxford University Press/ Rights Link. (luettu 
3.7.2019) 

 

Vakuuttava näyttö on saatu kasvissyöjien pienemmästä sydänsairausriskistä, mikä johtuu 
suurelta osin heidän matalammista LDL- ja verenpainetasoistaan sekä vähäisemmästä 
ylipainon ja diabeteksen esiintyvyydestä. Myös paksusuolisyöpäesiintyvyys ja -kuolleisuus on 
kasvissyöjillä vähäisempi ja heidän elinikänsä pidempi verrattuna samoissa olosuhteissa 
eläviin sekasyöjiin.  
Fraser, G: Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? The American journal of 
clinical nutrition vol. 89,5 (2009): 1607S-1612S. doi:10.3945/ajcn.2009.26736K. Ei sidonnaisuuksia, julkinen rahoitus.  
Copyright © 2009 American Society for Nutrition. (luettu 14.9.2019). The translation of the original article was not 

produced or commissioned by the American Society for Nutrition. The American Society for Nutrition is not responsible for the 
completeness or the accuracy of the translation and is not liable for any mistakes in the translation. Readers are encouraged to 
refer to the original publication, cited in this footnote, to verify the accuracy of content. 

 
Kuvat: Possu Edgar´s Mission  tuotantoeläinten pelastuskeskuksessa  https://www.edgarsmission.org.au/about-us/ Sarjakuva 
Mutts comics https://mutts.com/. 
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  V. 1978 alettiin seurata terveystietoisia 1046 naista ja 858 
miestä. Tutkimusväestöstä osa söi lihaa vain erittäin vähän, ja 
loput olivat täysin kasvissyöjiä. 11 vuotta myöhemmin naisista 
oli menehtynyt 114 ja miehistä 111. Määrät olivat vain puolet 
perusväestön kuolleisuuteen verrattuna (standardoitu riskisuhde 

0.53 naisilla ja 0.44 miehillä).   
 

  Suurin ero tuli esille sydän- ja verisuonisairauskuolleisuudessa 
(riskisuhteet 0.46 ja 0.39), jossa riski oli sitä pienempi, mitä 
kasvispainotteisemmin syötiin.  Myös kuolleisuus syöpiin 
(riskisuhteet 0.74 ja 0.48), mahasuolikanavan sairauksiin ja 
keuhkosairauksiin olivat tutkimusväestössä vain noin puolet 
perusväestöön verrattuna.  Tutkimusväestön painoindeksi oli 
perusväestöä alempi. He myös tupakoivat vähemmän ja heidän 
yhteiskunnallinen asemansa oli perusväestöä korkeampi. 
Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R, Eilber U. Mortality pattern of German 
vegetarians after 11 years of follow-up. Epidemiology  1992;3:395–401. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1391130. Vain abstrakti. (luettu 3.7.19).  

 
  Yli 1900 saksalaisen seurantatutkimuksen tulos oli, että mitä 
pidempään kasvissyöntiä jatkoi, sitä enemmän ennuste parani. 
Yli 20 v. kasvissyönti lisäsi eliniänodotetta ka3.6 vuotta (95% CI 

1.4-5.8).   
Chang-Claude J, Frentzel-Beyme R. Dietary and lifestyle determinants of mortality 
among German vegetarians. Int J Epidemiol 1993;22:228–36. Vain abstrakti. © 
International Epidemiological Association, Copyright © 1993, Oxford University 
Press. (luettu 3.7.2019).  

 
 
64 234 EPIC-Oxford (the European Prospective Investigation into 

Cancer and Nutrition)  -väestöseurantatutkimukseen 1990-luvulla 
20-89-vuotiaana värvätyistä, ilmeisen terveystietoisista 
henkilöistä kuoli vain noin puolet keskivertoväestön 
odotusarvoon nähden vuoteen 2007 mennessä, 2965 
henkilöä. Lakto-ovo-vegetaristien kokonaiskuolleisuus ei tässä 
väestössä eronnut lihaa tai kalaa syövien kuolemanriskistä, 
vaikka sydänsairauksiin heitä menehtyikin viidennes 
vähemmän. Vegaaneja kuoli niin vähän, ettei heitä voitu 
laskea omaksi ryhmäkseen, vaan heidät laskettiin 
kasvissyöjäryhmään.  

Key T, Appleby P, Spencer E, Travis R, Roddam A, Allen N: Mortality in British vegetarians: Results from the 
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Am J Clin Nutr. March 18, 2009. doi: 
10.3945/ajcn.2009.26736L. Sidonnaisuudet: Key on Vegan Societyn jäsen. Muilla tutkijoilla ei ole 
sidonnaisuuksia.Copyright © 2009, Oxford University Press.(luettu 22.6.2019).  
 
Kuvat: Saksan ja  Britannian liput pxhere.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1391130
https://mutts.com/
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   Kasvis- ja sekasyöjien yhtäläinen 
kokonaiskuolleisuusriski EPIC-Oxford -
tutkimuksessa herätti ihmetystä. 
Brittiläisten kasvissyöjien 
ruokatottumukset erosivat 
yhdysvaltalaisten adventisteista, joiden 
uskonnon harjoittamiseen liittyy 
terveydestä huolehtiminen.  

  Esimerkiksi kuidun ja C-vitamiinin saanti ei brittiläisillä ollut yhtä hyvällä tasolla.  EPIC-
Oxford -tutkimukseen osallistuneet sekasyöjät taas söivät terveellisemmin kuin muut 
kaikkiruokaiset britit keskimäärin.  
Le LT, Sabaté J. Beyond meatless, the health effects of vegan diets: findings from the Adventist cohorts. Nutrients. 
2014;6(6):2131-47. doi:10.3390/nu6062131. Ei sidonnaisuuksia. Copyright © 2014 by the authors; licensee MDPI, 
Basel, Switzerland under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license 
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). (luettu 29.11.2018). 

 
  26 -vuotisessa, 84 136 iältään 30-55 v. naista seuranneessa 
tutkimuksessa saatiin tulokseksi, että SYÖMÄLLÄ PÄHKINÖITÄ 
PÄIVITTÄIN YHDEN PUNAISEN LIHAN ANNOKSEN SIJAAN  
SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUSRISKI PIENENI 30%, vaihtamalla  
punainen liha kalaan riski laski 24%, siipikarjaan vaihtamalla 19%,  
ja rasvattomiin maitotuotteisiin vaihtamalla 13%.    

Bernstein AM, Sun Q, Hu FB, Stampfer MJ, Manson JE, Willett WC. Major dietary protein sources and risk of coronary 
heart disease in women. Circulation. 2010 Aug 31;122(9):876-83. Sun on saanut tutkimusrahoitusta Unileveriltä. Hu 
on saanut apurahan  California Walnut Commissioniolta.   Copyright notice. (luettu 24.6.2019).   
 

     Tutkijat halusivat perusteellisella meta-analyysillä selvittää, mikä ero on vegaanien ja 
muiden kasvissyöjien riskissä sairastua ja kuolla sydän – ja verisuonitauteihin ja syöpiin 
verrattuna sekasyöjien riskiin. 86 poikittaistutkimuksen meta-analyysissä kasvissyöjien 
keskimääräiset painoindeksi, kokonais- ja LDL-kolesterolit sekä verensokeri olivat sekasyöjiä 
matalammat.  Samat tutkijat tekivät 10 seurantatutkimuksen meta-analyysin. 
Sepelvaltimotauti kehittyi neljänneksen harvemmin kasvissyöjille.  

     Syöpäriskivähenemä lakto-ovo-vegetaristeilla oli 8% sekasyöjiin verrattuna, mutta 
kokonaiskuolleisuudessa ei tullut merkittävää eroa.  Vegaanien syöpäriski oli 15% pienempi.   

Dinu M, Abbate R , Gensini G, Casini A, Sofi F:  Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic 
review with meta-analysis of observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr 2017 Nov 22;57(17):3640-3649. Vapaasti 
saatavilla vain abstrakti. Ei sidonnaisuuksia. DOI: 10.1080/10408398.2016.1138447. 

 
Kuvat:  Pähkinät ja kalat Pixabay.com. 3 pv ikäiset kananpojat  www.YouTube.com/user/MarkoAndruss Lehmä Schpernik088 
commons.wikimedia.org.CC0. Pohtija Pixabay.com. Täyteleipä pexels.com. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernstein%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20713902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20713902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20713902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stampfer%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20713902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manson%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20713902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willett%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20713902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20713902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1138447
http://www.youtube.com/user/MarkoAndruss
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Riskitekijöiden ja sairauksien hoitoon suunniteltuja ruokavalioita; 
 

VHH-dieetti eli vähähiilihydraattinen ruokavalio 
 
  VHH:ssa vältetään sokeri- ja tärkkelyspitoisia ruokia ja juomia;  
kts. osio HIILAREIDEN VAUHDIT.  Hiilihydraattien (= HH) sijaan 
lisätään proteiinin ja rasvan osuutta energiasta (= E%).  
 
  VHH:lle ei ole tarkkaa määritelmää. Tutkijat Robert Oh Uniformed Services yliopistosta ja  
Kalyan Uppaluri Campbell yliopistosta jaottelevat ruokavaliot seuraavasti:  
 
1) Erittäin vähähiilihydraattinen dieetti sisältää                    HH < 10 E% tai 20-50 g/pv. 
2) Vähähiilihydraattinen dieetti                                                HH < 26 E% tai < 130 g/pv. 
 
3) Ruokavalio, joka sisältää kohtuullisesti hiilihydraatteja: HH 26-44E% 
4) Korkeahiilihydraattinen ruokavalio:                                    HH > 44%. 
 

    Insuliini on elintärkeä hormoni, joka 
pidättää rasvaa elimistössä. Teoria 
matalahiilihydraattisen ruokavalion takana 
on, että insuliinitason lasku auttaa rasvan 
poistossa ja siten kohentaa sydän- ja 
verisuonisairaustilannetta ja 
painonhallintaa. Ketoositilaa on 
hyödynnetty tiettyjen epilepsiamuotojen 
hoidossa.  

 
Erikoista Oh ja Uppalurin artikkelissa on se, että he perustelevat vähähiilihydraattisen dieetin 
etuja viitaten myös tutkimukseen, jossa todettiin rasvan rajoittamisen olevan merkittävästi 
tehokkaampi laihdutuskeino kuin hiilihydraattien välttely. Copyright vuoksi lue itse: 
 
Hall KD, Bemis T, Brychta R, Chen KY, Courville A, Crayner EJ, Goodwin S, Guo J, Howard L, Knuth ND, Miller BV 3rd, Prado CM, 

Siervo M, Skarulis MC, Walter M, Walter PJ, Yannai L. Calorie for Calorie, Dietary Fat Restriction Results in More Body Fat Loss 

than Carbohydrate Restriction in People with Obesity. Cell Metab. 2015 Sep 1;22(3):427-36. doi: 10.1016/j.cmet.2015.07.021. 

Sidonnaisuudet: Julkinen rahoitus, en löytänyt muuta sidonnaisuusilmoitusta. Copyright  kirjoittajat. (luettu 17.6.2019).  

Kuvat: Perunat ja No sekä piirros  Pixabay.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4603544/
https://mutts.com/
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Oh:n ja Uppalurin ohjeita harkittaessa VHH-dieetin aloitusta:  
 
-   Perehdy ensin ravintoaineisiin  

-   Tehdäänkö muutos nopeasti vai pienin askelin 
-   Lisätyn sokerin ja kuiduttomaksi käsitellyn (ns. valkoisen/puhdistetun) viljan välttäminen on 
välttämätöntä. Pelkästään tällä muutoksella ruokavalion laatu kohenee ja päästään hiilihydraattien tasossa 
< 45E%:iin. 
-  Nopea tapa lähteä VHH-dieettiin on vähentää HH 20-50 grammaan/pv 2-4 viikon aikana. Tämä vie 
elimistön ketoosiin. Hiilihydraattien lähteiden tulisi olla käsittelemätöntä ravintoa: maan päällä kasvavia 
vihanneksia tulee syödä runsaasti.  
-  Ketoositilassa voidaan jatkaa halutun aikaa tai dieettiin voidaan lähteä lisäämään matalan glykeemisen 
indeksin omaavia kuitupitoisia kasvikunnan tuotteita kuten marjoja. 
-  Ylläpitotilassa palkokasveja, täysjyväviljaa ja rasvaisia maitotuotteita voidaan lisätä ruokavalioon.  
 
Robert Oh ja  Kalyan Uppaluri: Low Carb Diets. Bookshelf ID: NBK537084 PMID: 30725769. Ei sidonnaisuusilmoitusta. 
Copyright © 2019  StatPearls Publishing LLC. This book is distributed under the terms of 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (luettu 17.6.2019).  
 
   
   Tutkijat selvittivät ravinnon hiilihydraattimäärän suhdetta kuolemanriskiin:   
45-64 -v. ikäiset 15 428 yhdysvaltalaista osallistuivat v. 1987 alkaneeseen,  
25 v. kestoiseen the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) -seuranta-
tutkimukseen, jonka aikana 6283 heistä menehtyi.  Lisäksi tutkijat tekivät 
meta-analyysin seitsemästä saman aihepiirin kansainvälisestä seuranta-
tutkimuksesta, joissa oli yhteensä 432 179 osallistujaa.  
Nämä mukaan lukien kuolemantapauksia kertyi 40 181.  
 
   Monimuuttuja-analyysin myötä havaittiin U-muotoinen käyrä hiilihydraattien kulutuksella 
ja kuolemanriskillä: niillä, joiden ruokavalion energiasta 50-55% tuli hiilihydraateista, oli alin 
kuolemanriski. Sekä alle 40% että yli 70% hiilihydraattien energiaosuus yhdistyi viidenneksen 
suurempaan riskiin kuolla seuranta-aikana (HR 1.20, 95% CI 1.09–1.32 ja 1.23, 95% CI 1.11–1.36).   

  Vähähiilihydraattinen dieetti lisäsi kuolemanriskiä 
kuitenkin vain, kun hiilihydraatit korvattiin 
eläinproteiinilla tai -rasvalla (1.18, 95% CI 1.08–1.29), 
olivat ne peräisin sitten sorkkaeläimistä tai linnuista. 
Kuolleisuus itse asiassa väheni, kun hiilihydraatteja 
korvattiin kasviproteiineilla ja -rasvalla (0.82, 95% CI 0.78–

0.87). Näitä ennustetta parantavia valkuaisen ja rasvan 
lähteitä olivat mm. vihannekset, pähkinät, 
maapähkinävoi ja täysjyväleivät.  

 
Seidelmann SB, Claggett B, Cheng S, Henglin M, Shah A, Steffen LM, Folsom AR, Rimm EB, Willett WC, Solomon SD. 
Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. Lancet Public Health. 2018 
Sep;3(9):e419-e428. doi: 10.1016/S2468-2667(18)30135-X. Epub 2018 Aug 17. PubMed PMID: 30122560; PubMed 
Central PMCID: PMC6339822. Sidonnaisuudet: Steffeniä ovat rahoittaneet California Walnut Commission ja Dairy 
Management Inc, mutta näitä varoja ei käytetty tässä tutkimustyössä.  Cheng on saanut palkkioita lääketehtailta 
Novartis ja Zogenix, tämän tutkimusprojektin ulkopuolelta. Muilla tutkijoilla ei sidonnaisuuksia. This is an Open Access 
article under the CC BY-NC-ND 4.0 license. (luettu 15.6.2019).  
 
Kuvat: Kallo Pixabay.com. Lammas veden äärellä pxhere.com. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30725769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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  Vähähiilihydraattisilla dieeteillä (VHH ruokavalio = Low Carbohydrate Diet) on saatu aikaan 
laihtumista ja rasva-arvojen kohentumista. Usein tällaisiin dieetteihin ajatellaan kuuluvan 
runsas lihan syönti. Tutkijat selvittivät, onko lihan laadulla väliä VHH:n vaikutusten kannalta.   

  Kohtalaisen ylipainoiset henkilöt pyrkivät pudottamaan 
painoaan  
a)  joko runsaasti nisäkkäista peräisin olevaa eli punaista 
lihaa, ja näiden mukana kovaa rasvaa sisältävällä tai  
b) runsaasti siipikarjan lihaa, kalaa ja mereneläviä 
sisältävällä vähähiilihydraattisella dieetillä. 

 
  Osallistujien ravintotekijöiden saanti, laihdutustulos ja veren rasvat mitattiin 4 viikon 
kuluttua. Molemmissa ryhmissä paino putosi merkittävästi: a) - 5.3 kg ja b) 5.7 kiloa. 
 
Kummankaan ryhmän kolesteroliarvot eivät muuttuneet, 
mutta monityydyttymättömiä rasvoja sisältäneellä dieetillä 
triglyseriditaso laski tilastollisesti merkitsevästi (p = 0.042). 

Yhdysvaltain ruokaviraston (the Food and Nutrition Board) 
kuidunsaantisuositus on 38 g/pv  miehille ja 25 g/pv 
naisille.  Tutkittujen kuidun saanti jäi niukaksi, 6.5 g/pv. 
Aiemmissa VHH-tutkimuksissa LDL-kolesterolin lasku on 
liittynyt lisääntyneeseen kuidun saantiin.  
Bridget A Cassady, Nicole L Charboneau, Emily E Brys, Kristin A Crouse, Donald C Beitz, and Ted Wilson: 
Effects of low carbohydrate diets high in red meats or poultry, fish and shellfish on plasma lipids and weight loss. Nutr 
Metab (Lond).; 4: 23. 2007 Oct 31. doi: 10.1186/1743-7075-4-23. Ei sidonnaisuuksia: Copyright © 2007 Cassady et al; 
licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0). (luettu 15.6.2019).           

 
  82 802 naisen 20-vuotisen seurannan aikana1994 
naista sairastui sepelvaltimotautiin. Sokerin haitallinen 
vaikutus oli selvä: 
Korkeimman glykeemisen indeksin (GI) ruokavalion 
omaavan kymmenyksen sepelvaltimotautiriski oli 90% 
korkeampi kuin matalimman.  

  Korkeahiilihydraattiseen ruokavalioon verrattuna eläinproteiineja ja -rasvoja sisältävällä 
VHH -dieetillä sydäntautiriski oli 6% pienempi, mutta riskivähenemä oli peräti 30% eniten 
kasviproteiineja ja -rasvoja käyttäneellä kymmenyksellä.  
Halton TL, Willett WC, Liu S, Manson J, Albert C, Rexrode K & Hu F. Low-carbohydrate-diet score and the risk of 
coronary heart disease in women. N Engl J Med. 2006 Nov 9;355(19):1991-2002. DOI: 10.1056/NEJMoa055317. 
Sidonnaisuudet: Liu on saanut General Millsiltä apurahan magnesiumtutkimukseen. Hu on saanut apurahaa 
Amerikan Sydänyhdistykseltä ja alfalinoleenihapon tutkimukseen Kalifornian Walnut Commissionilta.  
Copyright 2006 Massachusetts Medical Society. /Rights Link. (luettu 18.6.2019).  
 
Kuvat: Emakko ja possu Land of Hope and Glory -trailer https://www.youtube.com/watch?v=RlYy9nTx5j0.  
www.landofhopeandglory.org.  Uunibroileri  James Aspey:  Meat The End UNILAD Original Documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=MkSzAxvEr_Y&feature=youtu.be. Leivonnaiset Pixnio.com. 
 

HOX!! Kuitua on vain kasviperäisessä ravinnossa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassady%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17974023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charboneau%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17974023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brys%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17974023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crouse%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17974023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beitz%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17974023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17974023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2174488/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2174488/
https://dx.doi.org/10.1186%2F1743-7075-4-23
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halton%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17093250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willett%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17093250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17093250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17093250
https://www.youtube.com/watch?v=RlYy9nTx5j0
http://www.landofhopeandglory.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MkSzAxvEr_Y&feature=youtu.be
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   322 keskimäärin 52 -vuotiasta ja ylipainoista (BMI ka 
31) henkilöä jaettiin 3 ryhmään. Kahdelle ryhmälle 
ohjeistettiin kalorirajoitus ja joko vähärasvainen tai 
välimerellinen dieetti.  Kolmas, VHH- ryhmä 
neuvottiin pitämään hiilihydraattien saanti 30 E%:ssa, 
mutta kaloreita tai rasvan määrää ei tarvinnut 
rajoittaa. Transrasvoja tuli kuitenkin välttää. VHH -
ryhmän tuli suosia kasviperäisiä proteiineja ja rasvoja. 
 
   Vähähiilihydraattisinta dieettiä noudattaneilla alun 30 E% hh-määrä oli noussut 40 E%:iin 
kahdessa vuodessa. Ravintokuidun määrä oli suurin välimerellistä dieettiä noudattaneilla. 
BMI laski vähärasvaisessa ryhmässä keskimäärin -1 kg/m2 ja kahdessa muussa -1.5 kg/m2. 

Vähäinenkin painonpudotus yhdistyi parantuneeseen 
insuliiniherkkyyteen ja rasva-aineenvaihduntaan kaikissa ryhmissä. 
Pitkäsokeri laski merkittävästi vain kasviproteiineja suosineessa VHH-
ryhmässä.  

 
Iris Shai, Dan Schwarzfuchs, Yaakov Henkin et. al. Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat 
Diet.  N Engl J Med July 17, 2008; 359:229-241. Sidonnaisuudet: Tutkijat ilmoittavat ettei heillä ole merkitseviä 
sidonnaisuuksia tähän tutkimukseen liittyen. Veronica Atkins Research - säätiö on rahoittanut tutkimusta. Copyright 

Rights Link. (luettu 18.6.2019). 
 
 

 
 

   2-vuotisessa tutkimuksessa verrattiin 811 ylipainoisen, 30-70 -vuotiaan henkilön 
painonhallintaa. Heidät jaettiin neljään, rasva-, hiilihydraatti- ja proteiinipitoisuudeltaan 
erilaista ruokavaliota noudattaviin ryhmiin.  ½ vuodessa kaikissa ryhmissä keskimääräinen 
painonpudotus oli 6 kiloa (-7% lähtöpainosta). Tämä saavutettiin kalorivajauksella -225/pv.  
 Vuoden kuluttua paino lähti nousuun kaikissa ryhmissä, ja tutkimuksen päättyessä poissa oli 
pysynyt ka 3 kg, ilman merkittävää eroa ryhmien välillä.  Tutkimuksessa pysyi loppuun asti 
645 henkilöä. 

   Vaikka ruokavalioiden välille ei tullut eroa laihdutuksessa 
onnistumisessa, huomattiin että painonhallinta onnistui parhaiten 
niillä, jotka olivat sitoutuneimpia yhteisiin tapaamisiin,  
- 200 g/ohjauskerta. Näihin osallistuttiin yhtä aktiivisesti kaikissa 
ryhmissä. Eri ryhmiin osallistuneet olivat kaikki yhtä tyytyväisiä 
ruokavalioonsa, ja kaikissa ryhmissä tapahtui kohentumista rasva-
arvoissa ja insuliinitasoissa yhtä lailla. 

 
Sacks FM, Bray GA, Carey VJ, Smith SR, Ryan DH, Anton SD, McManus K, Champagne CM, Bishop LM, Laranjo N, 
Leboff MS, Rood JC, de Jonge L, Greenway FL, Loria CM, Obarzanek E, Williamson DA. Comparison of weight-loss diets 
with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med. 2009 Feb 26;360(9):859-73. doi: 

10.1056/NEJMoa0804748. Sidonnaisuudet: Greenway on saanut rahaa useilta lääkeyhtiöiltä ja useat tutkijat 

kuuluvat mm. ylipaino-ongelman ratkaisuun pyrkiviin organisaatioihin. Copyright notice. (luettu 18.6.2019).  
 
 

Kuvat: Rypsi ja soijapihvi Pixabay.com. Kengät pxhere.com. 
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   20-26 v. seurannassa 85 168 tutkimuksen alussa 34-
75-vuotiasta ja terveistä terveydenhuollon 
ammattilaisista menehtyi 12 555 naista ja 8678 
miestä. Eniten eläinperäisiä rasvoja ja proteiinia 
kuluttaneiden VHH-dieettiläisten kuolemanriski oli 
23% suurempi niitä vähiten käyttäneisiin verrattuna. 
Sen sijaan kasviperäisiä valkuaisaineita ja rasvoja 
käyttäneillä matalahiilihydraattista ruokavaliota 
noudattaneilla henkilöillä kuolemanriski oli pienin. 
Copyright vuoksi lue tarkemmin itse: 

Teresa T. Fung,  Rob M. van Dam,  Susan E. Hankinson,  Meir Stampfer,  Walter C. Willett, Frank B. HuFung TT, van Dam RM, 
Hankinson SE et al. Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies. Ann Intern Med. 
2010;153:289–298. DOI: 10.7326/0003-4819-153-5-201009070-00003.  Sidonnaisuudet: Julkinen rahoitus. en löytänyt muuta 
sidonnaisuusilmoitusta.  Copyright © 2010, The American College of Physicians. (luettu 19.6.2019).  
 

  Lyhytkestoisissa tutkimuksissa matalahiilihydraattiset dieetit 
vaikuttavat olevan edullisia niin painonhallinnan, kuin sydän- ja 
verisuonitautiriskinkin suhteen. VHH-ruokavalion 
pitkäaikaisvaikutuksia selvittääkseen tutkijat kaivelivat kaikki 
9/12 mennessä julkaistut relevantit tutkimukset laajoista 
tietokannoista (MEDLINE, EMBASE, ISI Web of Science, Cochrane Library, 

ja ClinicalTrials.gov) ja tekivät kriteerit täyttäneistä 17 
tutkimuksesta meta-analyysin.  

VHH -ruokavalioita noudattaneita ihmisiä oli näissä 
tutkimuksissa satojatuhansia.   
Heidän seuranta-aikainen kuolemanriskinsä oli lähes 
kolmanneksen muita korkeampi (RR 1.31, 95% CI  1.07–

1.59), vaikkakaan se ei johtunut lisääntyneistä 
verisuonisairaustapahtumista.  

Noto H, Goto A, Tsujimoto T, Noda M. Low-carbohydrate diets and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 
observational studies. PLoS One.Jan 25  2013;8.  doi: 10.1371/journal.pone.0055030 Copyright Sidonnaisuudet: Julkinen rahoitus. 
En löytänyt muuta sidonnaisuusilmoitusta.  © 2019 Noto et al. the Creative Commons Attribution License. (luettu 19.6.2019).  

 

    Sekä matala- ja korkeahiilihydraattiset ruokavaliot voivat 
molemmat parantaa ylipainoisten diabeetikoiden elämänlaatua 
yhtä lailla silloin, kun energiansaanti on rajoitettu ja liikunta 
kuuluu hoito-ohjelmaan.      Copyright vuoksi lue tarkemmin itse: 
Brinkworth G, Luscombe‐Marsh N,  Thompson C,  Noakes  M,  Buckley J, Wittert G, Wilsonet C: Long‐term effects of 
very low‐carbohydrate and high‐carbohydrate weight‐loss diets on psychological health in obese adults with type 2 
diabetes: randomized controlled trial. J Intern Med. 2016 Oct;280(4):388-97.  https://doi.org/10.1111/joim.12501. 
Ei sidonnaisuuksia. © 2016 The Association for the Publication of the Journal of Internal Medicine. (luettu 19.6.2019).  
 
Kuvat: Leikkaussali pxhere.com.  Hansel -niminen teurastukselta pelastettu nauta Edgars Mission 
https://www.edgarsmission.org.au/. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. 
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   Tutkijat havaitsivat kahdentoista yli 4-viikkoisen ruokavalio-
vertailututkimuksen perusteella, ettei verensokeriaineenvaihdunta 
kohentunut hiilihydraattien määrää ≤ 45E%:iin rajoitettaessa.           
Tosin nekin, jotka oli satunnaistettu erittäin vähähiilihydraattiselle 
ruokavaliolle (eli < 50 g HH /pv), söivät vuoden kuluttua 132-162 g 
hiilihydraatteja päivässä, mikä kertoo VHH-dieetin 
toteutettavuuden hankaluudesta pitkällä tähtäimellä. 

Mahdollinen laihtuminen korreloi ruokavalioiden energiapitoisuuteen, riippumatta 
ravinnon hiilihydraattipitoisuudesta lukuun ottamatta yhtä 12 tutkimuksesta, jossa VHH:lla 
saatiin parempi laihtumistulos.  Copyright vuoksi lue tarkemmin itse:                                                       
Wyk H, Davis R, Davies J: A critical review of low-carbohydrate diets in people with Type 2 diabetes. Diabet Med. 2016 

Feb;33(2):148-57. doi: 10.1111/dme.12964. © 2015 The Authors. Diabetic Medicine © 2015 Diabetes UK. 

 
  102 satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa oli yhteensä 4220 osallistujaa, joiden 
hiilihydraattien ja eri rasvalaatujen käyttö selvitettiin, ja näiden ravintoaineiden yhteys 
diabetesriskiin arvioitiin.   

Työtä kritisoinut kollega huomautti, että jostain 
syystä tutkimuksessa niputettiin terveelliset 
hiilihydraattien lähteet (kuten palkokasvit, 
täysjyvävilja, juurekset ja hedelmät) samaan 
ryhmään sokerin ja puhdistetun viljan kanssa, mikä 
eliminoi kuidun lähteiden terveysvaikutukset.  

 
  Tulokseksi saatiinkin, että hiilihydraattien korvaaminen tyydyttyneellä rasvalla ei ole 
sokeriaineenvaihdunnalle tuhoisaa. Toisaalta, hiilihydraattien korvaaminen pehmeillä, 
monityydyttymättömillä rasvoilla oli sokeriaineenvaihdunnalle eduksi.  
Fumiaki Imamura, Renata Micha, Jason H. Y. Wu, Marcia C. de Oliveira Otto, Fadar O. Otite, Ajibola I. Abioye, Dariush 
Mozaffarian: Effects of Saturated Fat, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, and Carbohydrate on Glucose-Insulin 
Homeostasis: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomised Controlled Feeding Trials. PLOS July 19, 2016. 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002087 the Creative Commons Attribution (CC BY) license. (luettu 19.6.2019).  
Sidonnaisuuksia ei ole ilmoitettu sen jälkeenkään, kun artikkelin kommentoijat olivat asiasta huomauttaneet. V. 2015 
antamiensa tietojen mukaan Mozaffarian kuuluu Unileverin Pohjois-Amerikan osaston johtoryhmään. Lisäksi hän on saanut 
rahapalkkioita siemenöljyjä valmistavalta Bungelta, Nutrition Impact -yritykseltä ja Life Sciences Research -järjestöltä. 
Tutkimuksessa kiitetään mm. Prof. Ronald M. Kraussia (jolla on vahvat sidonnaisuudet meijeriteollisuuteen) sidonnaisuuksia 
mainitsematta. 
 

  66 japanilaisen diabeetikon seurantatutkimuksessa havaittiin hiilihydraattirajoituksen         
< 130 g/pv toimivan verensokerin hallinnassa paremmin kuin kalorirajoituksen, jota 
tutkittavat eivät itse asiassa kyenneet noudattamaan. Copyright vuoksi lue tarkemmin itse: 
Junko Satoa, Akio Kanazawaa,  Akio Kanazawa, Akio Kanazawa, Sumiko Makitae, Chie Hataee, Koji Komiyaa, Tomoaki 
Shimizua, Fuki Ikedaa, Yoshifumi Tamuraa,d, Takeshi Ogiharaa, Tomoya Mitaa, Hiromasa Gotoa, Toyoyoshi Uchidaa, 
Takeshi Miyatsukaa, Kageumi Takenoa, Satoshi Shimadaa, Chie Ohmuraa, Takehito Watanabee, Kiyoe Kobayashie, 
Yoshiko Miurae, Manami Iwaokae, Nao Hirashimae, Yoshio Fujitania,c, Hirotaka Watada: A randomized controlled 
trial of 130 g/day low-carbohydrate diet in type 2 diabetes with poor glycemic control. Clin. Nutr. August 2017 Volume 
36, Issue 4, Pages 992–1000. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.07.003. Sidonnaisuusilmoitusta en löytänyt.  
© 2016 Elsevier Ltd and European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. All rights reserved. 
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  Tutkijat tekivät meta-analyysin 2004-2014 julkaistuista satunnaistetuista ja kontrolloiduista 
tutkimuksista (10 kpl) verratakseen matala- ja korkeahiilihydraattisten ruokavalioiden tehoa 
tyypin 2 diabetesta sairastavien ylipainoisten (BMI 26-37) ka. 58 -vuotiaiden 1376 henkilön 
verensokerin, LDL-kolesterolin ja painon hallinnassa. Myös hiilihydraattiosuuden yhteyttä 
elämänlaatuun tutkittiin.  

  Alle vuoden kohdalla VHH-dieetit pärjäsivät 
samakalorisia korkeahiilihydraattisia ruokavalioita 
paremmin: Pitkäsokeri eli HbA1C -taso oli ka. - 
0.3% matalampi (normaali HbA1C on < 6%) ja lasku 
oli sitä suurempi, mitä tiukempi HH-rajoitus oli. 
Kun vuosi tutkimusten alusta oli kulunut, ei 
pitkäsokerissa enää ollutkaan eroa ryhmien välillä, 
ei liioin painossa tai painoindeksissä, LDL-
kolesterolissa tai elämänlaadussa.  

Snorgaard O, Poulsen GM, Andersen HK, Astrup A. Systematic review and meta-analysis of dietary carbohydrate 
restriction in patients with type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017 Feb 23;5(1):e000354. doi: 
10.1136/bmjdrc-2016-000354. PubMed PMID: 28316796; PubMed Central PMCID: PMC5337734. Sidonnaisuudet: 
Astrup on seuraavien yhtiöiden konsultti tai johtokunnan jäsen: Lucozade Ribena Suntory, UK, McCain Foods Limited, 
USA, McDonald's, USA, Nestlé Research Center, Switzerland, Swedish Dairy, and Weight Watchers, USA. Muihin 
tutkimuksiin liittyen hän on saanut rahaa useilta elintarvikkeiden valmistajilta ja markkinoijilta. Copyright Published 
by the BMJ Publishing Group Limited. CC BY-NC 4.0. (luettu 19.6.2019).  

 

  Lääketieteen tohtori Juhani Knuuti on todennut blogissaan, että väestötutkimuksissa 
punainen ja prosessoitu liha lisää runsaasti käytettynä tyypin 2 diabeteksen, suolistosyövän, 
verisuonisairauksien ja kuoleman vaaraa, ja jatkaa ettei hyvä VHH-ruokavalio ei sinänsä 
edellytä tyydyttyneen rasvan ja eläinproteiinin suurta määrää.  
 

  Tutkimusnäytöstä (ks. edellä) huolimatta hänen suosittamansa 
proteiinivalinnat ovat kovin eläinproteiinipainotteisia:    
”Proteiinivalinnat olisi syytä painottua kalaan, hapatettuihin 
maitotaloustuotteisiin, kanaan, kohtuullisesti käytettynä 
kananmunaan, palkokasveihin ja pähkinöihin mieluummin kuin 
punaiseen tai prosessoituun lihaan”. 

 

 Tutkimusnäytön mukainen kommentti häneltä sen sijaan on: ”Kun VHH-ruokavalion 
rasvakoostumus painottuu tyydyttymättömiin rasvoihin ja tyydyttyneen rasvan määrä pysyy 
kohtuullisena, VHH-ruokavaliolla ei ole haitallista vaikutusta veren rasvaprofiiliin”. 
BLOGIT | Professori Juhani Knuuti: Vähähiilihydraattinen (VHH) ruokavalio ja diabetes. Terveys & tiede 12.5.2017. 
http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/vahahiilihydraattinen-vhh-ruokavalio-ja-diabetes.  (luettu 19.6.2019).  
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    VHH-ruokavaliota kokeiltiin vuosikymmeniä sitten 
raskausmyrkytyksen estoon sillä seurauksella, että 
odottavien äitien verenpaine- ja stressihormonitasot 
päinvastoin nousivat. Näistä raskauksista 
syntyneiden lasten riski sairastua verenpainetautiin 
oli merkitsevästi suurempi jo alle 30-vuotiaina.  
  Jälkeläisten ollessa ka 36 -vuotiaita, heidän 
stressivasteensa olivat sitä korkeammat, mitä 
enemmän heidän ruokavalionsa sisälsi lihaa ja kalaa.  
Copyright vuoksi lue itse tarkemmin:  
ReynoldsnR, Godfrey K, Barker M, Osmond C, Phillips D: Stress Responsiveness in Adult Life: Influence of Mother’s Diet 
in Late Pregnancy, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 92, Issue 6, 1 June 2007, Pages 2208–
2210, https://doi.org/10.1210/jc.2007-0071. Copyright © 2007, Oxford University Press. (luettu 22.6.2019).  
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Verensokerin hallinnassa parhaat ruokavaliot 
 

  Tutkijat tekivät systemaattisen katsauksen tähänastisista kliinisistä satunnaistetuista 
kontrollitutkimuksista, joissa oli vähintään 8 viikon (ad 4 vuoden) interventioilla selvitetty 
ruokavalioiden vaikutusta tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten 
verensokeritasapainoon. Mukana oli myös 6 kk kestänyt väestötutkimus.  Neljä ruokavaliota 
nousivat ylitse muiden: Vegetaarinen, vegaaninen, Välimerellinen ja DASH -ruokavalio 
olivat parhaita insuliiniresistenssin purkamisessa. Ne laskivat eniten niin paasto- kuin 
pitkäsokeriakin. HbA1C% laski näillä ka 0.8% verran (normaali HbA1C% on alle 6, 
diabeettinen arvo on > 7%).  
de Carvalho G, Dias-Vasconcelos N, Santos R, Brandão-Lima P, da Silva D, Pires L. Effect of different dietary patterns 
on glycemic control in individuals with type 2 diabetes mellitus: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019 
Jun 16:1-12. doi: 10.1080/10408398.2019.1624498. DOI: 10.1080/10408398.2019.1624498. Sidonnaisuudet: 
Julkinen rahoitus. Abstraktin yhteydessä ei henkilökohtaisia sidonnaisuusilmoituksia. (luettu 22.6.2019).  

 
  Alankomaissa toteutetun Rotterdam -tutkimuksen 5768 
osallistujasta 928 henkilöllä diagnosoitiin prediabetes ka 
alle 6 vuoden seuranta-aikana. Kun energiansaanti, 
sukupuoli, ikä, koulutus, tupakointi, sukurasite 
diabeteksen suhteen, fyysinen aktiivisuus ja mahdollinen 
lisäravinteiden käyttö oli vakioitu, jokainen 10 pistettä 
korkeampi sitoutuminen kasviperäisen ruokavalion 
noudattamiseen laski esidiabeteksen riskiä - 11% 
(HR = 0.89, 95% CI 0.81-0.98). Riskivähenemä selittyi 
paremmalla painonhallinnalla.    

 
  Insuliiniresistenssin kehittyminen oli tilastollisesti 
merkitsevästi epätodennäköisempää kasvissyöntiin 
enemmän sitoutuneilla BMI:n vakioinnin jälkeenkin.  
  6770 osallistujasta 642:lle puhkesi tyypin 2 diabetes  
7.3 vuoden seuranta-aikana.   
  Jokainen 10 pisteen lisäys kasvipohjaisen ruokavalion 
indeksissä oli yhteydessä lähes viidenneksen pienempään 
diabetesriskiin (model 2, HR = 0.82; 95% CI 0.73-0.92). 

Painoindeksin huomioimisen jälkeenkin merkitsevä 
yhteys ( -13% riski 10 yksikköä kohden) säilyi (model 3, 

HR = 0.87 95% Cl 0.79; 0.99). 
Chen Z, Zuurmond MG, van der Schaft N, et al. Plant versus animal based diets and insulin resistance, prediabetes and 
type 2 diabetes: the Rotterdam Study. Eur J Epidemiol. 2018;33(9):883-893. Ei sidonnaisuuksia. Copyright © The 
Author(s) 2018 under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (luettu 28.11.2018).  
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                                                                                        -       Essee   -                                                                          Soili Kasanen 17.3.2019 
 
 
RUOKAVALIO  DIABETEKSEN  SEKÄ  SYDÄN-  JA VERISUONISAIRAUKSIEN  EHKÄISYSSÄ  JA  HOIDOSSA  

 

Johdanto  
 
Valtimoiden kovettuminen ilmenee sepel-, aivo- ja 
ääreisvaltimosairauksina. Keskivartalolihavuus, sokeri- ja 
rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, verenpainetauti ja 
reumasairauksissa korostuva krooninen matala-asteinen 
tulehdustila ovat ateroskleroosin riskitekijöitä, joiden 
ehkäisyssä ja hoidossa ravinnolla on suuri merkitys.1-3)  
 
Korkea kolesteroli on riskitekijöistä suurimpia 2).   
Lihansyöjille tyypilliset kohonneet triglyseridi 4-5)- ja 
trimetyyliamiinioksiditasot 6-9)  lisäävät verihiutaleitten 
takertumistaipumusta 2,6-9).  Verensokerin tasaisena, rasva-arvot 
ja verenpaineen hyvinä pitävä, sekä inflammaatiota hillitsevä 
ruokavalio edistää painonhallintaa, parantaa sydänterveyttä ja 
ehkäisee diabetesta.  Sillä voidaan myös kohentaa jo 
sairastuneiden ennustetta, vähentää lisäsairauksia ja lisätä 
yleistä hyvinvointia. 10-18) 

 
                         
Rasva-arvoja kohentava ruokavalio  
 
Emme tarvitse ravinnosta lainkaan kovaa rasvaa, kolesterolia 
tai transrasvoja. Tyydyttyneet rasvahapot pidättävät 
kolesterolia verenkierrossa19) ja kiihdyttävät maksan 
rasvoittumista 20-21). Transrasva on erityisen haitallista 
verisuonten seinämille 22-24). Pähkinöitä ja siemeniä syöden, 
sekä pehmeitä rasvoja kovien kustannuksella suosien HDL 
nousee ja LDL laskee 2,3,25,26). Triglyseridinousua ja maksan 
rasvoittumista aiheuttavan sokerin määrä jää vähäiseksi 
valittaessa korkeakuituisia hiilihydraatteja, jotka lisäksi 
hillitsevät maksan kolesterolituotantoa. Liukoinen kuitu 
vähentää eläinrasvan mukana tulevan kolesterolin imeytymistä 
ohutsuolesta.1)  

 

Rasva-arvoille ihanteellinen ruokavalio sisältääkin runsaasti 
kuituja, sopivasti pehmeitä rasvoja, mahdollisimman vähän 
kovaa rasvaa ja sokeria, eikä lainkaan transrasvaa.  Portfolio -
dieetti on spesifisti LDL-kolesterolia alentavaksi ruokavalioksi 
kehitetty, ja siinä siksi tehokkain 27,28).  Tutuista ruokavalioista 
tätä lähimmäksi päästään vegaanisella 29-33) ja välimerellisellä 
1,23, 30) ruokavaliolla.   Sekasyöjän ei ole mahdollista laskea 
LDL-kolesteroliaan vastasyntyneille tyypilliselle, aikuisillekin 
ihanteelliselle 1 mmol/l-tasolle.  Siksi Suomessa tavoitteeksi 
on asetettu < 3 mmol/l paastoarvo.  Suuressa riskissä olevat 
henkilöt tarvitsevat yleensä statiinilääkitystä päästäkseen alle 
1.8-2.5 -tason tai puolittaakseen korkean LDL-arvonsa. 19) 

 
   

 
 
Verenpainetta hoitava ruokavalio 
 
Suola on annosriippuvaisessa suhteessa verenpaineeseen 34,35).  
Ravinnon hyvät arginiini:metioniini ja glysiini:lysiini -suhteet 
optimoivat verisuonten joustavuudelle tärkeän 
typpioksidaasientsyymin toimintaa 36,37).  Monipuolisen 
vegaanisen ruokavalion aminohappokoostumus on verisuonille 
edullinen 38,39).  Sekasyöjille erinomainen vaihtoehto on DASH-
dieetti, jossa runsas hevin nauttiminen korostuu ja sekä 
punaisen että vaalean lihan syöntiä rajoitetaan 40). Dietary 
Approaches to Stop Hypertension -ruokavalio yhdistyy myös 
vähäisempään diabeteksen esiintyvyyteen 41).   
 
Ruuan valmistustavallakin on merkitystä: Lihan väristä 
riippumatta grillattujen eläinten syöminen on yhteydessä 
verenpaineen kohoamiseen terveilläkin henkilöillä 42).  Silti 
Sydänliiton resepteistä löytyy grillauskehotus 43).   
 
 
Hyvää verensokeritasapainoa ja painonhallintaa edistävä 
ravinto 
 
Sokeristen juomien terveyshaitat voivat juontua ainakin 
osittain niiden kylläisyyshormonijärjestelmää haittaavasta 
toiminnasta 44). Pehmeissä rasvoissa on kaloreita yhtä paljon 
kuin kovissa. Pähkinöiden syöminen on kuitenkin yhteydessä 
parempaan painonhallintaan 26). Kylläisyyttä lisäävää kuitua on 
vain kasviperäisessä ravinnossa.   

 

Hiilihydraattiaineenvaihduntaankin vaikuttava 
suolistobakteeristo on sitä suotuisampi, mitä kuiturikkaampi 
ruokavalio on 45-47). Väestötutkimuksissa ylipaino onkin sitä 
yleisempää, mitä enemmän eläintuotteita syödään 12,13 ,48,49). 
Kasviproteiini pitää nälän poissa siinä missä eläinperäinenkin 

50). Vegaanisella ruualla on osoitettu voitavan lisätä GLP-1-
inkretiinin määrää 51).  
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Ruokavalio ja matala-asteinen tulehdus 
 
Yleistyvät ylipaino, insuliiniresistenssi, rasvamaksa, 
verisuonitaudit ja krooniset tulehdukselliset sairaudet liittyvät 
toisiinsa ja länsimaiseen elämäntapaan 20-22,52-55,).  Transrasva 
korreloi tyydyttyneen rasvan lailla elimistön tulehdustilaan ja 
maksan rasvoittumiseen 22,23,25).  Punaisen lihan hemirauta ja 
lihajalosteiden nitrosamiinit aiheuttavat oksidatiivista stressiä 
56-58). Juuston kulutuksen kasvu on yhteydessä rasvamaksan 
esiintyvyyden globaaliin nousuun 59).  Kasvien antioksidantit, 
fytaatit, flavonoidit ja polyfenolit lievittävät tulehdusta.  ../.. 
 
../.. Väestötasolla kasvissyöjillä kaikki em. sairaudet ovatkin 
harvinaisempia kuin sekasyöjillä. 12,13,25,39,60-62) Vegaanisen 
ravinnon on osoitettu laskevan herkkää CRP -arvoa 
ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota 63) ja jopa 
immunoglobuliinihoitoa  tehokkaammin 64-65).  Liha kannattaa 
vaihtaa kalaan 66-68). 
 

 
Ravitsemussuositukset sekä Sydän- ja Diabetesliittojen ns. 
”sydänystävällinen” ruokavalio   
Voisi luulla, että ravitsemussuositukset perustuvat puhtaasti 
terveysvaikutuksista saatuun tieteelliseen näyttöön.  ”Matalien 
maiden ruokavalioon” kantaa ottava Van Dooren on omassa 
tutkimuksessaan terveys- ja ympäristönäkökohdat 
yhdistettyään havainnut parhaiksi vegaanisen ja välimerellisen 
ruokavalion, mutta ruokavaliosuositus on hänen mukaansa 
”optimaalinen” vasta, kun se on muokattu ruokakulttuurin  ja 
elintarviketeollisuuden tarjontaan sopivaksi. 30) Näin on laadittu 
myös Pohjoismainen ruokavaliosuositus (NNR) 69), johon 
Sydänmerkkikriteeritkin nojaavat 70).  NNR pohjalta on laadittu 
Itämeren ruokakolmio ja lautasmalli. Kasvikset peittävät 
puolet, ja tärkkelys- ja valkuaispitoiset ruoka-aineet molemmat 
neljänneksen sekasyöjän lautasesta.71)  
 
Eläinproteiinin haitoista 72-76) ja kasviproteiinin 
hyödyistä13,39,41,74-79)  on vahva näyttö. Suosituksissa ja 
Sydänliiton resepteissä palkokasvit jäävät kuitenkin broilerin 
ylijalostettuihin jalkoihin  - poikkeuksena Valtion Ravitsemus-
neuvottelukunnan vegaaninen lautasmalli.  Muita suuria eroja 
ei suositusten välillä ole. Niissä kaikissa punaisen ja 
prosessoidun lihan käyttö rajataan puoleen kiloon viikossa.  
 
Sydän- ja Diabetesliitto Sydänmerkkijärjestelmällään haluavat 
korjata ”virheellisiä käsityksiä” siitä, että liharuuat ovat aina 
epäterveellisempiä kuin kasvisvaihtoehdot, tai että maito 
aiheuttaisi matala-asteista tulehdusta 80) - vaikka galaktoosi 
happiradikaalien syntymistä lisääkin 81). Maitoproteiinin 
vahvasta yhteydestä sydämen vajaatoimintaan vaietaan 82).  

”Sydänystävällisen” ruokavalion vakuutetaan sopivan kaikille 
taaperosta ikäihmisiin 70). ”Sydänmerkin avulla asiakkaalle - - 
terveellisten valintojen tekeminen on helppoa ja nopeaa 87).”   

”Sydänsairauksien ehkäisy”  ja ”sydänpotilaiden 
ravitsemuksellisten erityistarpeiden huomioiminen” ovat 
ristiriidassa sen kanssa, että  Sydänmerkki tarkoituksellisesti 
kasvattaa sydänsairastavuutta ja -kuolleisuutta lisäävien 23,28,83-

86) lihajalosteiden myyntiä 87)!  Runsaat riskitekijät tai jo 
puhjennut sairaus ovat syy välttää vähäistäkin kananmunan 
käyttöä 19).  Ravitsemussuosituksissa riskiryhmän 
viikoittaiseksi käyttömääräksi ohjeistetaan 2-3 kappaletta71) .  
Sydänliiton ravitsemusterapeutti Tuija Pusan mielestä 3-4 
keltuaisen viikkoannos on valtimotautipotilaille sopiva 88. 
 
                                            
Lopuksi 
 
Miksi ylipaino, verisuonisairaudet ja diabetes yleistyvät?  
Esimerkiksi Intiassa ruokavalio on koostunut pääosin viljoista 
ja vihanneksista. FAO:n tilastojen 89) mukaan maitotuotteiden, 
lihan ja munien syönti on siellä 2-3 -kertaistunut 1980-lukuun 
nähden.  Samassa ajassa diabeteksen esiintyvyys on 
kaksinkertaistunut 7.5%:iin. Jo joka neljännellä 18-25 -
vuotiaista miehistä ja lähes 10 prosentilla nuorista naisista on 
maassa aiemmin jokseenkin tuntematon verenpainetauti. 90)  
 
Suomen lailla Aasiassakin eläinteollisuus ja hallitukset 
panostavat eläinperäisen ruuan menekin lisäämiseksi 
entisestään 91-96).  Mediterranian Food Score - ja Healthy Eating 
Index 2010 -laatupisteissä loistavan vegaanisen ravinnon 
terveyshyödyt 74,97-100) on aika tuoda julki. Kasvimaitotuotteiden 
ja B12-vitamiinilisän käytön sekä jodin saannin ohjeistus ovat 
mahdollinen tehtävä.  D-vitamiinilisää tarvitsemme kaikki 102).  
 
Tällä hetkellä tukimiljardein kasvatetaan eläimiä 103), jotka 
syövät 80% kotimaisesta kasviproteiinista 104).  Kajaanissa 
VESOTE -seminaarissa 20.11.18 liikuntafysiologian dosentti 
Tommi Vasankari lausui viisauden: ”Vain niihin asioihin 
voidaan vaikuttaa, joista puhutaan. Puhua voidaan vain 
asioista, jotka tiedetään.”  Suositusten tulee tukea 
yksiselitteisesti terveyttä eikä tehtaita. Teollisuus vastaa kyllä 
kysyntään.  
 
 
Lähdeviitteisiin pääset linkistä: 

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

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Esseen_lahdeviitteet.pdf
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VEGAANINEN  VS.  RUOKAVALIOSUOSITUSTEN MUKAINEN (AHA -)  
DIEETTI  JA  MATALA-ASTEINEN  TULEHDUS  SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAILLA 
 
 

 Matala-asteisen tulehduksen tiedetään olevan keskeinen tekijä haitallisten 
verisuonimuutosten aiheuttajana.    
 
  Vaikka kolesterolilääkkeen käytöllä voidaan pienentää 
sepelvaltimotautipotilaiden riskiä saada uusi verisuonitapahtuma, jäljelle 
jäävä riski on kuitenkin huomattava. Tehokkaasti kolesterolia alentavan 
(kalliin) uuden polven kolesterolilääkkeen, PCSK9 -estäjän käytöstä 
huolimatta ”the Further Cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in 

Subjects with Elevated Risk study” -tutkimukseen osallistuneista 10%:lle tuli 
sydäntapahtuma.  
 

Herkkä CRP ennustaa merkittäviä sydän- ja verisuonitapahtumia.  
CANTOS -(Canakinumab Antiinflammatory Thrombosis Outcome Study) -tutkimus 
osoitti, että tulehdusta vähentämällä voidaan riskiä pienentää 
kolesterolista riippumattomasti. Kuitenkin lähes puolella stabiilia 
sepelvaltimotautia sairastavista herkkä CRP jäi koholle monoklonaalisen 
interleukiini‐1β -vasta-aineen, kanakinumabin käytöstä huolimatta. 

   
  Korkea kuidun saanti ravinnosta on yhdistetty matala-asteisen tulehdustilan lievittymiseen, 
mikä tapahtuu ilmeisesti suolistobakteeriston laadun parantumisen kautta.  
 

  8-viikkoisessa, satunnaistetussa ja lopputulosten suhteen 
sokkoutetussa EVADE CAD (Effects of a Vegan Versus the American 
Heart Association‐Recommended Diet in Coronary Artery Disease)  -
pilottitutkimuksessa verrattiin vegaanisen ja ravitsemussuositusten 
mukaisen ruokavalion vaikutusta kyseisen tulehdusmerkkiaineen 
tasoon lääkityillä sepelvaltimotautipotilailla.   

 
  100 sekasyöjää, joiden sepelvaltimotauti oli angiografialla todennettu, satunnaistettiin 
kahteen ryhmään.  Tutkimusta edeltävästi ryhmien ruokavaliot eivät poikenneet toisistaan. 
Kaikki saivat ruokavalionsa mukaiset ohjeistukset ja keittokirjat sekä yhtäläisen 
ravitsemusterapeuttisen tuen. Vegaaniruokavaliojakson aikana tuli pidättäytyä kaikista 
eläinperäisistä ruuista; vain vähäinen poikkeama sallittiin. AHA-ryhmäläisiltä ei edellytetty 
maitotuotteiden käyttöä, mutta kalaa tuli syödä vähintään kahdesti viikossa. Molempia 
ryhmiä ohjeistettiin käyttämään oliiviöljyä ja syömään pähkinöitä. Vihannesten, hedelmien 
ja täysjyväviljatuotteiden käyttö varmistettiin molemmilta ryhmiltä. Ruokavalioiden 
noudattaminen kartoitettiin toistetuin kyselyin. Liikunta ei eronnut ryhmien välillä.  ../.. 
 
Kuvat: Verisuonen poikkileikkauspiirros (rajattu) Manu5 ”Narrowing of the artery due to plaque 

formation”  http://www.scientificanimations.com/wiki-images/ Piirrossydän, ohitusleikkauskuva Pixabay.com. 

 

http://www.scientificanimations.com/wiki-images/
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../..   Suurin osa (n. 85%) osallistujista oli valkoisia miehiä, sydäninfarktin oli 
sairastanut > 60% ja 90% osallistujista oli läpikäynyt sepelvaltimoiden 
ohitusleikkauksen. Lähes kaikki käyttivät asetyylisalisyylihappoa. Kohonnut 
kolesteroli oli ¾ henkilöistä ja sitä lääkittiin korkea-annoksisilla vahvoilla 
statiineilla ja suurimmalla osalla oli käytössä myös P2Y12‐estäjä. Yli 
puolella verenpainekin oli koholla ja diabetes 30%.lla. Suurin osa 
värvätyistä oli tupakoinut aiemmin, mutta vain 2 tutkimusaikana 
(molemmat osuivat vegaaniryhmään). Vegaanisen ruokavalion ryhmään 
satunnaistetut olivat vanhempia (keski-ikä 63 v. vs. AHA-ryhmässä 59.5 v.).              
   
  Vegaaniravintoryhmän jätti 1 henkilö viikon ja toinen kahden viikon kuluttua. Tästä 
huolimatta sitoutuminen kasviperäiseen ravintoon onnistui merkitsevästi paremmin kuin 
ravitsemussuosituksen mukaiseen: 4 viikon kohdalla sitoutuneitten osuudet olivat 96% vs 
84% ja 8 viikon kohdalla 94% vs. 70% (p=0.003).  

 
  Tutkimusjaksolla molempien ryhmien energian, proteiinin ja rasvan saanti väheni. Kovaa 
rasvaa oli vegeruokavaliossa 4.5 E% vs. AHA-dieetissä 6.6 E%. Kuidun määrä kasvoi 36 
grammaan vs 25 grammaan. Vegaaniravinto oli hiilihydraattivoittoisempaa (58 E% vs. 48 E%), 
ja sisälsi enemmän täysjyväviljaa ja vähemmän proteiinia (13 E%) kuin AHA:n suositusravinto 
(21 E%).  Kolesterolin saanti oli 0 mg kasvipohjaisessa ja ka 142 mg/pv AHA.n ruokavaliossa. 
Vegaaniravinnosta B12-vitamiinin (1.2 ug/pv vs. 3.5 ug/pv tarpeen ollessa ka 2 ug/vrk) ja sinkin ( 5.1 

mg vs. 7.4 mg tarpeen ollessa 9 mg miehillä ja 7 mg naisilla) saanti oli vähäisempää. 
Kuvat: ja rintakipukuva Pixabay.com.    
 

  HsCRP oli lähtötilanteessa 2.07 ± 0.57 mg/l. Vegaaninen 
ruokavalio laski herkkää CRP-arvoa viidenneksellä, 32-33% 
enemmän (β, 0.68, 95% Cl, 0.49–0.94, p=0.02, adjusted β, 0.67, CI 

0.47–0.94, p =0.02) kuin Yhdysvaltain Sydänyhdistyksen 
dieetti. ”Adjusted” -tuloksessa oli huomioitu ikä, etninen 
alkuperä, vyötärönympärys, diabetes ja aiempi 
sydäninfarkti. 

 
   Vyötärönympärys kapeni keskimäärin - 5 cm (ka 107 -> 102 cm veg) vs. ka - 2 cm (107 -> 105 cm 

AHA), mutta ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Painonlaskussa tai 
verensokeritasapainossa ei tullut merkitsevää eroa ryhmien välille, vaikka 
ravitsemussuosituksen mukaisen ruokavalion energiamäärä oli vegaanista 1715 kcal/pv, 
(1482–2052 kcal/pv) selvästi niukempi, vain 1531 kcal/pv (1197–1817 kcal/pv).  
 
  LDL-kolesteroli laski vegaaniruokavalioryhmäläisillä keskimäärin 13 % enemmän kuin AHA -
dieettiryhmäläisten (adjusted β, 0.87, CI 0.78–0.97, p=0.01).  Sekundaarisiin tulehdus-
merkkiaineisiin kuten valkosolujen kokonaismäärään tai jakaumaan, L- tai E-selektiiniin, tai 
neutrofiilisolujen aktiivisuutta mittaaviin merkkiaineisiin ei tullut eroa ryhmien välille. 
Elämänlaatu parani molemmissa ryhmissä yhtä lailla.  
                                                                                                                                                        ../.. 
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../..  Verisuonten endoteelitoimintaan ei tullut 
tilastollisesti merkitseviä muutoksia ryhmien 
sisällä tai välillä. Poikkeavaksi katsotaan EndoPat -
laitteella saatu arvo < 1.67. Lähtötilanteessa 
poikkeavasta arvosta normalisoitui 
vegaaniruokavalioryhmässä 15% ja 
ravitsemussuositusryhmässä 3%.  Normaalista 
poikkeavaksi muutos tapahtui 10% vs. 14%:lla 
(molemmat tupakoitsijat olivat 
vegaaniruokavalioryhmässä). Keskimääräiset 
tulokset olivat vegaaniruokavaliolla 1.96 -> 1.88 ja 
AHA-dieetillä 2.12 -> 1.84. 
 
  Vegaaniruokaryhmäläisistä kenellekään ei 
sattunut mitään verisuonitapahtumia. Kahdelle 
(4%:lle) ravitsemussuositusten mukaisesti 
syöneiden ryhmästä tuli neurologin diagnosoima 
TIA-kohtaus eli ohimenevä aivoverenkiertohäiriö. 
Tekstistä ei käy ilmi, sattuivatko nämä niille 
henkilöille, jotka eivät kyenneet pidättäytymään 
AHA:n suosittamassa ruokavaliossa. 

 
  Tutkijat toteavat, että vegaanista ruokavaliota voidaan käyttää matala-asteisen 
tulehduksen hillintään, ja se voisi tuoda lisäetua sepelvaltimotautipotilaiden hoidossa. 
 
Shah B, Newman J, Woolf K, Ganguzza L, Guo Y, Allen N, Zhong J, Fisher E, Slater J. Anti‐Inflammatory Effects of a 
Vegan Diet Versus the American Heart Association–Recommended Diet in Coronary Artery Disease Trial. 
https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011367Journal of the American Heart Association. 27 Nov 2018;7:e011367. 
The Purjes Foundation (Salt Lake City, UT) was the primary sponsor of the trial .   
https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011367. © 2018 The Authors. Published on behalf of the American Heart 
Association, Inc., by Wiley. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution‐
NonCommercial‐NoDerivs License. (luettu 30.8.2019). Käännös referoijan. Unofficial translation made by S. Kasanen. 
  

 

  

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.011367
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.118.011367
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.118.011367
https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011367
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RUOKAVALIO  MUNUAISTEN  VAJAATOIMINNASSA          - essee -     Soili Kasanen 15.4.2019 

 

Johdanto 

 
Munuaiset huolehtivat kehon neste-, suola- ja happo-emäs- 
tasapainosta. Ne poistavat kehosta kuona-aineita, säätelevät 
verenpainetta, mahdollistavat punasolujen tuoton ja muuttavat 
D-vitamiinin aktiiviseen muotoon.1) Munuaisten toimintaa 
mitataan munuaiskerästen kyvyllä suodattaa verestä 
alkuvirtsaa. Normaali laskennallinen glomerulusfiltraatiovauhti 
on ≥ 90 ml/min. Noin joka kymmenennen suomalaisen ja joka 
kolmannen 65 vuotta täyttäneen munuaistoiminta jää tuota 
heikommaksi.2)  Sairauden vaikeutuessa mikroalbuminuria 
etenee makroalbuminuriaksi,  ja pahenee edelleen 
valkuaisvirtsaisuudeksi.3a) Vuosittain n. 500 suomalaisen eGFR 
laskee < 15 ml/min. Ilman dialyysiä tai siirrännäistä tila on 
kohtalokas. 3b,4)   
 
Vaikka ikääntyminen altistaa munuaisten vajaatoiminalle, 
lähes 2/3 em. aktiivihoitoa tarvitsevista on alle 65-vuotiaita.  
Suurin syypää tähän on diabetes, jonka esiintyvyys 
väestössämme lähentelee jo 10 %.2)  Tyypin 2 diabeteksen 
lailla yleistyvä ateroskleroosi eli valtimoiden kovettumatauti  
on munuaisten vajaatoiminnan taustatekijä. Muita kroonisen 
vajaatoiminnan syitä ovat mm. munuaiskerästulehdus ja 
munuaisten monirakkulatauti. 4) Terveillä aikuisilla jatkuva 
suositusten ylittävä eläinproteiinin saanti saattaa aiheuttaa 
(altisteen päättyessä ohimenevää) munuaisvauriota 5).    
 
Esseessäni paneudun lievän, kohtalaisen (eGFR 30–59 ml/min) 
ja vaikean nefropatian ruokavaliohoitoon, jolla voidaan 
sairauden alkuvaiheessa palauttaa munuaisten toiminta 
normaaliksi ja edenneessä tilanteessa vähintäänkin hidastaa 3c), 
tai jopa estää vajaatoiminnan vaikeutuminen.  Ravinnon ohella 
munuais- ja verisuoniterveyteen vaikuttavia elintapatekijöitä 
ovat tupakoimattomuus, fyysinen aktiivisuus ja riittävä uni. 
Stressinhallinta ja sosiaalinen hyvinvointi ovat nekin eduksi. 

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät uhkaavat myös 
munuaisterveyttä 
 
Munuaisterveyttä edistää aidosti sydänystävällinen eli runsaasti 
kasviksia ja täysjyväviljaa, sopivasti pehmeää rasvaa mutta 
vain niukasti sokeria, suolaa, ja tyydyttyneitä rasvahappoja 
sisältävä ruokavalio.  Kasviperäisessä ravinnossa ei ole 
kolesterolia. Siitä saadaan runsaasti kuitua, magnesiumia ja 
kaliumia6). Ihanteellinen ruokavalio parantaa verensokeri-
tasapainoa, verenpainetta ja rasva-arvoja, edistää painon-
hallintaa sekä hillitsee kehon matala-asteista tulehdusta.  
Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla kasvis-
syöjillä munuaissairaus etenee hitaammin ja lisäsairauksia 
kertyy vähemmän kuin sekasyöjillä 7). Verenpainetta hoitava 
kalium tuodaan Käypä hoito -suosituksessa esille vasta 
maininnalla, että sairauden loppuvaiheessa sitä täytyy 
rajoittaa8).  
 
Vaikka ”riippumattoman tieteellisen näytön pohjalta” sekä 
Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan (VRN), että Maksa- ja 
munuaisliiton suosittelemaan perusruokavalioon kuuluu liha, ja 
Käypä hoito -suosituksen mukaan leikkele lievää munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavan leivälle 8), lihansyönti ei hyödytä 
munuaisia - päinvastoin.  Yhdysvaltojen naudanlihan menekin- 
edistämisohjelman tiimoilta julkaistussa systemaattisessa 
katsauksessa todetaan, että terveet aikuiset voivat syödä 
punaista lihaa ravitsemussuositusten rajoissa ainakin 
lyhytaikaisesti (< 6 kk) munuaisiaan vaarantamatta 9).  
 
Tutkimusnäyttö punaisen lihan, lihajalosteiden ja hemiraudan 
yhteyksistä verisuonisairaus- ja diabetesriskiin on vakuuttava10-

19).  Kuiduttoman eläinproteiinin pidentynyt läpikulkuaika 
suolessa lisää munuaisille toksisen kuonan tuottoa20,21).  Myös 
siipikarjaa syövien henkilöiden elimistössä syntyy trimetyyli-
amiinioksidia (TMAO) karnitiinista ja koliinista. Näitä on 
eniten sorkkaeläinten ja kalkkunan lihassa sekä munissa. 22-24)  
Jos munuaiset eivät selviä suodatustehtävästään, verisuonille 
haitallisen kuonan pitoisuus veressä nousee 25). 
 
Kaikessa lihassa ja maitotuotteissa on runsaasti haaraketjuisia 
aminohappoja (BCAA) eli leusiinia, isoleusiinia ja valiinia.  
(Eläin)proteiinin ja BCAA:n liiallinen saanti häiritsee 
solunsisäistä insuliinivastetta 26,27).  Niiden runsaus onkin 
tutkimuksissa yhdistynyt ateroskleroosin kehittymiseen, 
maksan lisääntyneeseen glukoosintuottoon, verensokerin 
nousuun, insuliini-resistenssiin ja diabetesriskin kasvuun 6,11,14-

16,18,27-33). Näin myös PREVEND -väestöseurantatutkimuksessa, 
jossa selvitettiin keinoja estää munuais- ja verisuonisairauksien 
etenemistä 34).  
                                                                                            ../.. 
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../.. Eläinproteiineista poikkeava aminohappokoostumus on 
vain yksi kasviproteiinien edullisa terveysvaikutuksia 35-41)  
selittävistä tekijöistä. Toisin kuin maito- ja lihaperäisten, 
pääasiassa täysjyvätuotteiden, tärkkelyspitoisten kasvien ja 
myös merenelävien mukana saadut BCAA:t ovat yhdistyneet 
pienempään diabetesriskiin42). 
 
Ravitsemushoito munuaisten vajaatoiminnassa 
 
Liha ja maidon kaseiini tuottavat happamuutta, jonka terveet 
munuaiset neutraloivat. Kroonisessa nefropatiassa ravinnon 
happamuusefekti voi kolminkertaistaa todennäköisyyden 
munuaisten pettämiseen.43) Lakto-ovo-vegetaristien ravinnosta 
koituva happomäärä on noin kolmanneksen kaikkiruokaisia 
pienempi. Vegaaniravinnon happokuorma lähentelee nollaa.  
Kun ruuan aineenvaihdunnan kautta tuottama happamuus 
ylittää vajaatoimintaisten munuaiskerästen kapasiteetin, 
ylimääräiset vetyionit aiheuttavat subkliinistä happamuutta 
elimistöön. Se on haitallista munuaisten lisäksi sydän- ja 
verisuoniterveydelle, luille, lihaksille ja maksalle.40,44) 

 
Ravitsemusterapeutin ohjaus on ajankohtainen viimeistään 
kohtalaisessa munuaisten vajaatoiminnassa.3c)   
Verenpainetasoa  <130/80 mmHg tavoitellaan, koska kohonnut 
verenpaine on vahingollista munuaisille. Tämä edellyttää 
suolarajoitusta < 5 g/vrk.4)   Tällöin myös verenpainelääkitys 
tehoaa paremmin.  Energia sovitetaan tarpeita vastaavaksi 3d, 45).  
 
Eläinproteiini lisää munuaisten tubulaaristen solujen 
happokuormaa sekä ammoniakin ja sulfaatin eritystä. Samalla 
takaisin imeytyy enemmän turvotuksille altistavaa natriumia, ja 
vastaavasti virtsaan hukkaantuu kalsiumia.46,47)   
Kasvissyönti auttaisi myös verenpaineen hallinnassa48).  VRN 
nimeää kuitenkin perusruokavalion avaintekijäksi 
moniammatillisessa tiimissä toteutettavassa munuaissairauden 
ravitsemushoidossa. 3c) Proteiinimääräksi suositellaan lievässä 
nefropatiassa 0,8-1,0 g/normaalipainokilo eli n. 10E %, 
kohtalaisessa ja vaikeassa vajaatoiminnassa 0.6-0.8 g/kg 3b). 
Eläinproteiinin suhteellista osuutta ja maitotuotteiden käyttöä 
kehotetaan vähentämään vasta kun urea, kreatiniini ja fosfori 
alkavat kertyä elimistöön. Seerumin korkea fosforipitoisuus 
kiihdyttää nefropatian etenemistä.3e) Luiden sijaan valtimoiden 
endoteeliin kalsiumia kerryttäessään se on yhteydessä jopa 30-
kertaiseen sydän- ja verisuonisairaustapahtumariskiin 48).   
 
Suosituksissamme 3,8,50)  ei huomioida kasviperäisten fytaattien 
jopa päinvastaisia  - myönteisiä - vaikutuksia eläin- ja 
lisäaineperäiseen (E338-343, E450-452) 3e)  fosforiin nähden. 
49,51-57)   Fosforin saannin rajoittamista 800-1000 mg/pv 
suositellaan (vasta) lisäkilpirauhashormonipitoisuuden (p-
PTH) noustessa poikkeavaksi 3b).  Hyperparatyreoosi häiritsee 
kalsium- ja D-vitamiiniaineenvaihdunta altistaen 
osteoporoosille 50). Ravinnon tulisi sisältää fosforia ≤15 mg 
proteiinigrammaa kohden.  Maitotuotteissa suhde on huono.3f) 

Suosituksissa ruokajuomaksi ehdotetaan mehua tai kotikaljaa. 
Tarvittaessa käytetään fosforinsitojalääkitystä. 3e) Kalsium- ja 
D-vitamiinilisän käyttöä suositellaan.  Juustoa ja leikkeleitä 
kehotetaan välttämään vasta, kun virtsan valkuaisen määrä 
ylittää 5 g/vrk. Turvotusten ilmaantuessa nesteen nauttimista 
rajoitetaan.3d) Tällöin kaliuminkin määrää pitää rajoittaa45) . 
Aliravitsemusta ehkäistään tarvittaessa kasviöljyllä, 
maltodekstriinillä ja täydennysravinto-valmisteilla 3e). 
 
Munuaisten vaikeassa vajaatoiminnassa elimistö muuttuu 
happamaksi 50). Tilaa hoidetaan emäksisillä suoloilla3f,8). 
Hedelmillä ja vihanneksilla olisi soodan veroinen vaikutus: 
Kasviperäisen ruuan orgaaniset anionisuolat imeytyvät 
ruuansulatuskanavasta tuottaen bikarbonaattia50).  
Kasviproteiineista syntyvät haihtuvat hapot voidaan hengittää 
hiilidioksidina pois elimistöstä44). Ravinnon happamuus-
vaikutuksella (= PRAL) on laajamittaiset terveysvaikutukset 
40,41,44,59). Suosituksissamme tätä(kään) ei huomioida.  Mitä 
kasvisvoittoisempi ruokavalio, sitä pienempi PRAL 59).
 
Yhteenveto 
 
Diabetesyhteyden lisäksi punaisen lihan aineenvaihdunnan ja 
hapetusstressin lopputuotteet (AGEs ja ALEs) kiihdyttävät 
munuaisten toimintahäiriötä 60). Eläinvalkuaisen kasviperäisiin 
vaihtaneilla munuaispotilailla verenpainetaso on laskenut, 
fosfaatin kertyminen vähentynyt ja metabolisen asidoosin riski 
pienentynyt. Kasviproteiinit monipuolisesti käytettynä 
tyydyttävät myös munuaisten vajaatoimintaa sairastavien 
potilaiden aminohappotarpeet niin laadullisesti kuin 
määrällisesti. 61)  Niiden käyttö eläinproteiinien kustannuksella 
on proteiinirajoitusta tehokkaampi keino ennusteen 
parantamiseksi 62-64).  Terveyskirjaston artikkelissa4) tai Maksa- 
ja munuaisliiton opetusvideossa65) kasviproteiineja ei edes 
mainita.  Sen sijaan luontaisesti runsaasti fosforia sisältävää 
lihaa45) suositellaan kohtuudella nautittavaksi kuten raejuustoa, 
kalaa, munia ja katkarapujakin. Viimeksi mainitut sisältävät 
ateroskleroosia kiihdyttävää kolesterolia erityisen runsaasti. 
 
Munuaisten vajaatoiminta on lievänä ja joskus kohtalaisenakin 
oireeton. Siksi painopisteen tulisi olla ennaltaehkäisyssä. Se 
olisi syytä kohdentaa jo kouluikäisiin6,28). Tupakointi on saatu 
vähentymään kepillä ohjaten. Terveysperusteisella porkkanalla 
kansaa voitaisiin opastaa monipuoliseen pähkinöiden, 
siemenien, vilja- ja palkokasviproteiinien käyttöön 
eläinproteiinin kustannuksella. Ravinnon rasvaprofiili ja 
väestömme muut ravitsemushaasteet, kuten niukat kuidun ja 
folaatin saannit kohenisivat ja kansantautien esiintyvyydessä 
olisi odotettavissa merkittävä vähentyminen 36,37,66-71).  
Eläinproteiinipainotteiset suositukset palvelevat muuta, kuin 
puhtaasti kansanterveydellistä intressiä 72).   

 

Tästä linkistä pääset esseen lähdeviitteisiin: 
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Es
seen_RUOKAVALIO_MUNUAISTEN_VAJAATOIMINNASSA_lahdeviitteet.pdf

 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Esseen_RUOKAVALIO_MUNUAISTEN_VAJAATOIMINNASSA_lahdeviitteet.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Esseen_RUOKAVALIO_MUNUAISTEN_VAJAATOIMINNASSA_lahdeviitteet.pdf
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Sitoutuvuus eri ruokavalioihin ja niitä noudattavien fiiliksiä  
 

   A New Diet -studyssa viiteen ryhmään jaettujen 75 
hlön sitoutumisessa heille satunnaistettuun 
ruokavalioon ei ollut eroa:  
 
  Suositusten mukaista perusruokavaliota, 
fleksausdieettiä, kala-kasvissyöntiä, lakto-ovo-
kasvissyöntiä ja vegaanista ruokavaliota noudatti 
puolet kustakin ryhmästä 6 kk kuluttua.   
  Eläintuotteiden kulutus arvioitiin ravinnon 
kolesterolimäärästä (kaikissa eläinperäisissä 
tuotteissa on kolesterolia, kun taas missään 
kasviperäisessä ravinnossa sitä ei ole).   
 
  Kun lihaa tai kalaa sisältävistä ruokavalioista 
”repsahtaneiden” kolesterolin saanti laski 
lähtötilanteeseen nähden vain -2.3 - -17 mg, 
vegaaniseen - ja lakto-ovo-vegetaariseen 
ruokavalioon satunnaistetuista niilläkin, jotka eivät 
niissä pitäytyneet, kolesterolin määrä laski - 190 mg, 
ja he laihtuivat -6% / ½ v.  
Sekasyöjät, jotka eivät kyenneet suosituksissa 
pysymään, pudottivat vain -0.4% painostaan.  
 
  Tutkijat toteavat, että ihmisten ohjaaminen 
kasvissyöntiin olisi tehokkaampaa väestöterveyden 
kannalta kuin ”kohtuudessa” pysymiseen 
kannustaminen.  
 
Moore W, McGrievy M, Turner-McGrievy G: Dietary adherence and 
acceptability of five different diets, including vegan and vegetarian 
diets, for weight loss: The New DIETs study. Eat Behav. 2015 
Dec;19:33-8. doi: 10.1016/j.eatbeh.2015.06.011. Vain abstrakti.  
Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

 
Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. 
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    Viittä erilaista rajoitettua ruokavaliota noudattavien ihmisten (yht. 393) tuntemuksia 
verrattiin henkilöihin, joilla ei ollut sääntöjä syömisen suhteen. Tutkijat korostavat, että 
koska kyse on poikkileikkaustutkimuksesta, se ei paljasta syy-seuraussuhteita. 
 
   Syyt noudattaa - tai olla noudattamatta - tiettyä ruokavaliota vaihtelivat suuresti: 
   Kivikautista ruokavaliota noudatettiin terveyssyistä ilman laihtumistarkoitusta. Myös 
luonnollisuuteen pyrkiminen motivoi paleodieettiläisiä. Laihtumaan pyrkivillä painon 
putoaminen oli pääasiallinen tavoite. Heidän joukossaan syömishäiriöt, mieliteot, 
tunnesyöminen ja negatiiviset tunnetilat olivat kaikista yleisimpiä. Vertailuryhmäläisille 
terveys- tai luonnollisuusnäkökohdat eivät olleet tärkeitä - sen sijaan he valitsivat 
syötävänsä tuttuuden perusteella.  
 

  Vegaaneille taas ruoka-aineiden tuttuudella ei ollut merkitystä.  
Kaikkiin muihin ryhmiin verrattuna vegaanien pystyvyys (self‐
efficacy) eli luottamus kykyyn noudattaa valitsemaansa 
ruokavaliota oli selvästi parempi. Tällöin dieetin antamat 
terveyshyödytkin ovat helpoimmin saavutettavissa. Vegaanien ja 
paleodieettiläisten joukossa syömishäiriöitä, tunnesyömistä ja 
laihdutuspyrkimystä oli vähiten.  Gluteenitonta dieettiä 
noudattavat henkilöt eivät juurikaan eronneet 
kontrolliryhmäläisistä.  

 
Norwood R., Cruwys T, Chachay V, and Sheffield J:  The psychological characteristics of people consuming vegetarian, 
vegan, paleo, gluten free and weight loss dietary patterns. Obesity Science & Practice, 2019 Feb 
14;5(2): 148– 158. https://doi.org/10.1002/osp4.325. Ei sidonnaisuuksia.  © 2018 The Authors Obesity Science & 
Practice published by World Obesity and The Obesity Society and John Wiley & Sons Ltd. This is an open access article 
under the terms of the Creative Commons Attribution‐NonCommercial‐NoDerivs License. (luettu 20.6.2019).  
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