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Ruoka olkoon lääkkeesi
THL:n viimeisimmässä Finravinto 2012 -tutkimuksessa
kävi ilmi, että peräti viidennes miehistä ei käyttänyt
kasviksia tai juureksia lainkaan.
Naisten keskimääräinen kasvisten, juuresten,
palkokasvien, hedelmien ja marjojen yhteenlaskettu
päivittäinen käyttö mehutkin mukaan lukien jäi yhteensä
vain n. 400 grammaan.
Niinpä folaattia saatiin liian vähän.
Myös keskimääräinen raudan saanti jäi alle suositusten niin
naisilla kuin miehillä.
Kuidun saanti oli pienentynyt entisestään (vrt. v.2007).
Vähäkuituisuus onkin suomalaisten ruokavalion
merkittävimpiä heikkouksia.
Sen sijaan suolan käyttö oli lisääntynyt ylittäen
suositukset reippaasti ja tyydyttynyttä rasvaa syötiin
entistä enemmän.
Jälkimmäisestä yli puolet saatiin juustoista, voista,
eläinperäisistä ruuanvalmistusrasvoista ja maidosta.
Lisäksi tyydyttynyttä rasvaa kertyi lihasta, lihavalmisteista,
muista ravintorasvoista ja levitteistä.
Kuvat: Mies Pixabay.com, nainen, suola ja leikkelet pxhere.com,
kananpoika PublicDomainPictures.net

Vain otettu lääke auttaa:

Testaa tietosi !
1. Kolesteroli on välttämätöntä
solukalvojen toiminnalle ja
hormonisynteesissä.
Ihminen tarvitsee kolesterolia
ravinnosta päivittäin
a) 0 mg b) 15 mg c) 84 mg d) 300 mg
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Kohdissa 2.-7. valitse eniten sisältävä vaihtoehto
2. Kolesteroli
Perinnöllisistä syistä johtuen noin
1/3 suomalaisista on herkkiä
ravinnon kolesterolille.
a)
b)
c)
d)

avokado
kilohaili
keitetty nahaton kana
tali (naudan raakarasva)

Kuvat: Avokado pxhere.com, kilohailit pxhere.com,
kukot maxpixel.freegreatpicture.com.
Talia flickr.com.

3. Transrasvat
Sekä luontaiset että teolliset
transrasvat aiheuttavat matalaasteista tulehdusta, ja ovat
verisuoniterveydelle erityisen
haitallisia.
a)
b)
c)
d)

juustonaksut
100% kookosrasva
mikropopcornit
riisisuklaa

Kuvat: juustonaksut ja riisisuklaa commons.wikimedia.org, kookospähkinä Pixabay.com, popcornit flickr.com.
Härkispaketti ja savustetut nahkiaiset commons.wikimedia.org, jauheliha Pixabay.com, korvapuustit pxhere.com.

4. Tyydyttynyt rasva
Kovan rasvan mukana tulee
myös em. transrasvoja.
a) ”Härkis” itämainen pihvi
b) Savustettu nahkiainen
c) Rasvatta paistettu naudan
17% jauheliha
d) Voihin ja täysmaitoon
leivottu korvapuusti
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5. Proteiini
Runsas eläinproteiinin käyttö
nostaa diabeteksen ja
sydäntapahtumien riskiä.
Kasviproteiineilla on verenpainetta
ja LDL-kolesterolia laskeva vaikutus,
ja niiden saanti yhdistyy niin
pienempään diabetes- ja
verisuonitautiriskiin kuin
parempaan ennusteeseen
ylipäänsä.
a) maapähkinävoi (Urtekram)
b) Moniviljapatonki (Omaleipurit)
c) kananmuna
d) keitetty herkkutatti

Kuvat: maapähkinävoi ja patonki pxhere.com,
tipujen jaottelu syotavaksikasvatetut.fi, herkkusienet pixabay.com.

6. Kuitu
Suositus min. 25-30 g,
diabeetikoille väh. 40 g/pv,
ylärajasta ei tarvitse huolehtia.
a) All Bran -murot
b) kuitupitoiset kalapuikot
c) soijanakki
d) viljapossun kyljys
Kuvat: murot, kalapuikot ja nakit commons.wikimedia.org,
possu syotavaksikasvatetut.fi

7. Rauta
Tarve elämänvaiheesta riippuen
11-30 mg/pv.
a) herneenverso
b) hirvenliha
c) kuitupitoiset murohiutaleet
d) kurpitsansiemen
Kuvat: Herneenverso, hirvenvasa, murot Pixabay.com,
kurpitsansiemenet pxhere.com.
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8. Mikä / mitkä seuraavista aterioista kuuluvat Suomen Sydänliitto ry:n
suosittamaan päivittäiseen ruokavalioon?
a) Blinit
savusiikatäytteellä
b) Juustoinen poropata
c) Kinkkupiirakka
d) Nyhtökaurawokki
Kuvat: binit ja poronvasa
commons.wikimedia.org,
juusto pixabay.com. Kinkkupiirakka
pxhere.com, wok pexels.com.
Sydän kämmenellä Pixabay.com.

VASTAUKSET ja lähdeviitteet seuraavalla sivulla.
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1. a) 0 mg.
Maksa valmistaa kaiken tarvitsemamme kolesterolin.
Ravinnon mukana saadun kolesterolin laatu ei ole merkitsevä; HDL ja LDL
muodostuvat maksassa.
2. b Kolesterolia on kilohailissa 110 mg, talissa 109 mg,
keitetyssä kananlihassa 103 mg ja avokadossa 0 mg /100g.
Kolesteroli ei häviä ruuan valmistusprosessissa.
Kaikessa eläinperäisessä ravinnossa on kolesterolia.
Kasviperäinen ravinto on käytännössä kolesterolitonta.
3. a Transrasvoja on juustonaksuissa 4.6 g, riisi(maito)suklaassa 2.6 g,
kookosrasvassa 0.6 g ja mikropopcorneissa 0.1 g /100g.
Kasviperäinen ravinto on käytännössä transrasvatonta.
4. c Kovaa rasvaa /100g on 17% naudanlihassa 11 g,
savustetussa nahkiaisessa 8.6 g,
rasvaisessa korvapuustissa 7 g ja härkäpapupihvissä 0.6 g.
5. a Maapähkinävoin (Urtekram) proteiinipitoisuus on 32 g (tyyd.rasvaa 11%),
kananmunan 13 g, moniviljapatongin 12 g
ja keitetyn herkkusienen 5 g /100g.
Sydänliitto suosittelee proteiininlähteeksi joka välipalalle maitoa,
piimää, viiliä, jogurttia, rahkaa, juustoa, lihaleikkelettä tai maltillisesti
makkaraa.
Kolmen ensin mainitun keskimääräinen valkuaispitoisuus 3% on sama
kuin monen soijamaidon, tai itujen ja kuivatun papaijan.
Rahkojen ja jogurttien proteiinipitoisuus vaihtelee 4-12 %
vs. hedelmämysli 9 %, Juuresleipä 12% ja Täyshyvä -näkkileipä 13%.
”Erityisen lihaisten” Sydänmerkittyjen leikkeleiden valkuaispitoisuus on
19 % vs. soija-viherpippurileikkeleen 16 %.
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6. a 100 g All Bran -muroja sisältää kuitua 15 g, soijanakki 7.7 g,
ns. kuitupitoiset kalapuikot 1.3 g ja viljapossun kyljys 0 g.
Kaikki kasviperäiset tuotteet ja sienet sisältävät kuitua,
ellei sitä ole niistä keinotekoisesti poistettu.
Kaikki eläinperäiset valmisteet ovat kuiduttomia,
ellei kuitua ole niihin keinotekoisesti lisätty.
Väestötutkimuksissa runsas kuidun saanti on merkkinä hyvästä ruokavaliosta.
7. c Murohiutaleet sisältävät rautaa 20 mg, kurpitsansiemenet 15 mg,
herneenversot 6 mg ja hirvenliha 5 mg /100 g.
Eläinperäisellä, tehokkaammin imeytyvällä hemiraudalla on yhteys
lisääntyneeseen sairastavuuteen ja kuolleisuuteen.
Kasviperäisen ravinnon runsas C-vitamiinipitoisuus parantaa niiden
sisältämän non-hemiraudan imeytyvyyden jopa 3-4 -kertaiseksi.
Non-hemiraudalla ei ole hemiraudan haittoja.
Kangastatti sisältää kuitenkin niin paljon rautaa, että sitä suositellaan
korkeintaan 600 g viikossa.
8. a, b ja c. Kuopiolaistutkimuksessa (Virtanen E et. al. British Journal of Nutrition 4/17)
runsas lihan syönti kokonaisuudessaan, mukaan lukien
prosessoimattomat ja prosessoidut punainen ja vaalea liha sekä
sisäelimet, yhdistyi vahvasti suurentuneeseen tyypin 2 diabeteksen
riskiin.
Sydänliitto suosittaa kasviksia pääruuan osaksi tai lisukkeeksi. Rasvaiset
lihavalmisteet suositellaan vaihtamaan vähärasvaisiin;
kasviproteiinivaihtoehtoa ei vaihtotaulukossa huomioida, eikä
hakusanaa ”vegaaninen” ateriasuositusosiosta löydy.
Diabetesliitto pitää kasvissyöntiä mahdollisena, mutta varoittaa
aliravitsemuksen uhasta dieetissä, jossa ruokavalio voisi koostua lähinnä
makeisista, valkoisesta viljasta ja rasvaisista herkuista, jos liha ja
(lehmän)maito jätetään pois.
Lähteet: Fineli.fi, Suomen Sydänliitto.fi, Diabetesliitto.fi, Terveyskirjasto.fi. Em. tietolähteiden lisäksi
proteiinien osalta Song et. al. JAMA Intern Med. 2016 ja raudan osalta Etemadi A et al. BMJ 2017, joiden
tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusnäyttöä.
Kipinän tämän tietotestin laatimiseen sain ”What the Health” -dokumenttielokuvasta.
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LIHASTA LÄÄKÄREILLE
Kasvisten käyttö ja lihansyönti vaikuttavat terveyteen
siinä missä liikunta ja tupakointikin:
The Oxford Vegetarian Study:ssa seurattiin 12 v. ajan
5000 sekasyöjää ja 6000 kasvissyöjää. Kun tupakointi,
painoindeksi ja sosiaaliluokka oli huomioitu, kokonaiskuolleisuus
oli mitään lihaa syömättömillä 20% pienempi, sydän- ja
verisuonitautikuolleisuus 50% pienempi ja syöpäkuolleisuus 40%
pienempi kuin vähintään kerran viikossa lihaa syöneillä1).
Kolmessa yhteensä 153 000 adventistia 12-16 v. ajan
seuranneessa tutkimuksessa diabetekseen sairastumisen riski
sekasyöjiin verrattuna oli lakto-ovovegetaristeilla 38-61%
pienempi ja vegaaneilla 47-78% pienempi 2).
2.96 milj. henkilövuoden väestötutkimusten perusteella v. 2012
todettiin yhden käsittelemättömän punaisen lihan päiväannoksen
(=84 g) nostavan kokonaiskuolleisuutta 13% ja yhden
prosessoidun lihan annoksen (=42 g) 20%. Sydän- ja
verisuonikuolleisuuteen yhden päivittäisen liha-annoksen riskiä
nostava vaikutus oli 18% -21 % (käsittelemätön - prosessoitu).
Syöpäkuolleisuus nousi 10% ja 16% kutakin päiväannosta kohti
12 v. seuranta-aikana. Muut elintapariskitekijät oli eliminoitu 3).
Vähäinen lihan syönti (alle 500 g viikossa) ei ole haitallista 4).
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Kuitenkin 84 136 keski-ikäisen naisen terveyttä 26 vuotta
seuranneessa tutkimuksessa sydän- ja verisuonisairausriskin
vähenemä päivittäisen punaisen lihan annoksen vaihtamisella
pähkinöihin oli 30%, kalaan 24%, siipikarjaan 19% ja
rasvattomiin maitotuotteisiin vaihtamalla 13% 5).
Hemirauta lisää lipidiperoksidaatiota suolessa ja etenkin
prosessoituna tuottaa haitallisia hapetustuotteita 6-10). Hemiraudan
osuus raudasta on pihvissä 69%, siassa ja vasikassa 39%, kanassa ja
kaloissa 26% 7). Lihansyöjien – toisin kuin kasvissyöjien suolistobakteeristo muuttaa L-karnitiinia trimetyyliamiini-Noksidiksi. L-karnitiinia on eniten naudan ja sian lihassa mutta
myös siipikarjassa ja kaloista eniten turskassa. TMAO häiritsee
kolesterolin poistumista valtimoiden seinämistä11-12).
651 970 miesvuoden tutkimuksessa ilmaantui 764
divertikuliittitapausta. Eniten käsittelemätöntä punaista lihaa
syöneellä viidenneksellä sairastumisriski oli 58% suurempi kuin
lihaa vähiten syövällä viidenneksellä 13). Ruokavaliomuutoksin
sairautta ennaltaehkäisemällä vähennettäisiin potilaisiin
kohdistuvaa säderasitusta, laajakirjoisten antibioottien käyttöä ja
sairaalapäiviä.
27,670 hlön tutkimuksessa kaihiriski pieneni sitä enemmän mitä
kasvisvoittoisempi ruokavalio oli 14).
The Academy of Nutrition and Dietetics 12/16:
”Kasvisruokavalio voi tarjota terveyshyötyjä ennaltaehkäistäessä
ja hoidettaessa mm. sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 2
diabetesta, tiettyjä syöpäsairauksia ja ylipainoa. Se vähentää
sairastumisriskiä moniin kroonisiin sairauksiin mm. runsaasti
sisältämiensä kuitujen ja fytokemikaalien vuoksi” 15).
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Hedelmien ja kasvisten polyfenolit vähentävät LDL:n
hapettumista. Kasvispainotteisemmalla ruokavaliolla voitaisiin
matalin kustannuksin ennaltaehkäistä verisuonitoimenpiteiden
tarvetta merkittävästi 16).
Kasviperusteiset syömistottumukset ovat yhteydessä muihinkin
hyödyllisiin elämäntapoihin, kuten liikunnalliseen aktiivisuuteen
ja vähäisempään tupakointiin 17.18).
Painonhallinnassa ravinnon vaikutuksilla
suoliston mikrobikantaan, hermoston toimintaan, kylläisyyteen ja
geenien ilmentymiseen voi olla ruuan energiasisällön veroinen
merkitys 19-20). Kuidut ruokkivat suoliston hyvää bakteerikantaa.
Mikrobisto osallistuu kuitujen työstämiseen lyhytketjuisiksi
rasvahapoiksi, mitkä lisäävät kylläisyyden tunnetta ja hillitsevät
tulehdusta sekä rasvan kertymistä 21).
Kasvisruokavalio kuluttaa huomattavasti vähemmän
luonnonvaroja ja aiheuttaa paljon vähemmän ympäristöhaittoja
kuin eläintuotteita sisältävät dieetit 22).
Suomessa antibiootteja ei käytetä eläinten kasvun edistämiseksi
mutta Suomeen tuodaan lihatuotteita myös maista, joissa
antibioottien käyttö on ongelma 23).
2/16 julkaistussa PNAS -raportissa ”Analysis and valuation of
the health and climate change co-benefits of dietary change”
arvioitiin että ruuan painopisteen siirtäminen selvästi aiempaa
kasvisvoittoisemmaksi avaisi huikeat mahdollisuudet pelastaa
ihmishenkiä ja säästää terveysmenoissa 24). Lisäksi sään ääriilmiöiden lisääntymisen välttämisestä tulisi säästöjä, joita
laskelmissa ei huomioitu.
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Eettisiäkin pulmia on. Tällä hetkellä alle 2% suomalaisista on
allekirjoittanut ”Eläinlaki.fi”-vetoomuksen, jossa vaaditaan
puudutus nupoutettaville vasikoille ja kirurgisesti tai
puristuspihdein kastroitaville sorkkaeläimille,
kääntymismahdollisuus emakoille ja lehmille ts. emakkohäkkien
ja parsinavetoiden kieltämistä sekä sairaalloisen jalostamisen
kieltämistä siirtymäajoin 25).
Kidu ensin -kuole sitten -dokumentista26) seurasi tuomio
kuvaajalle mutta rutiininomaisesta eläimiin kohdistuneesta
väkivallasta ei nostettu edes syytteitä 27-29). Lihan kulutus jatkaa
kasvuaan 30). Suomen Valtio EU:n ohella on ollut rahoittamassa
koululaisiinkin kohdistunutta ”Laatuvastuu” -sianlihan
menekinedistämiskampanjaa. Laatuvastuu takaa betonimetalliritilälattiapinta-alaa 0.9m2 90-kiloista sikaa kohden.
Muutoin ei vaadita eläinsuojelulain minimin ylittämistä 31).
Niin kauan kuin tuotantoeläimet ovat massahyödykkeitä,
niiden lajityypilliset tarpeet - kuten jälkeläisten hoivaaminen on helppo ohittaa. Eläimellä on itseisarvo yleensä vain, jos
ihmisellä on siihen tunneside. Kukapa veisi lemmikkinsä
lopetettavaksi kettujen lailla sähköllä tai kuten siat,
hiilidioksidilla tukehduttamalla32-35)?
Katsoin dokumentin saksalaisille vaurautta tuoneista
keskitysleireistä 36). Kansalaisilla oli ehkä aavistus siitä mitä
toisarvoisiksi luokitelluille ihmisille tapahtui. Toiminnan
kyseenalaistaminen olisi voinut herättää pahennusta.
Miellyttävämpää oli sulkea kauheudet pois mielestä. Analogia
tehotuotantoon on hämmentävä 37).
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Vielä pari vuotta sitten olin luomueläintuotteiden
suurkuluttaja. Teurasdokumentti 26) ja pieni kaunis YouTube pätkä ”The Real Price of Dairy”38) muuttivat ruokatottumukseni.
Onneksi lehmänmaidon veroisina kalsiumin, D-, ja B12 vitamiinin lähteinä on laaja valikoima kasvipohjaisia
maitojuomia, jogurtteja ja rahkoja 39).
Saan välittää kaikista; ikään, ulkonäköön, rotuun tai lajiin
katsomatta.
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39) http://www.vegaanituotteet.net/perusruuat/kasvimaitotuotteet/
Englanninkielisiä nettisivuja terveydenhuollon ja ravitsemuksen ammattilaisille sekä kuluttajille
kasvisruokavalioista ja -ruuista ja näihin liittyvistä aiheista. Useat näistä nettisivuista sisältävät
korkeatasoisia rekisteröityneiden ravitsemusterapeuttien laatimia koulutusmateriaaleja joita ammattilaiset
voivat suositella myös asiakkaille ja potilaille.

•
•
•
•
•

www.vndpg.org The Vegetarian Nutrition Dietetic Practice Group (VNDPG)

Ammattimaista informaatiota kasvisravinnosta ja uutiskirjeet neljännesvuosittain.
www.vegetariannutrition.net VNDPG:n nettisivu kuluttajille tarjoaa evidence-based tutkimuksiin perustuvaa informaatiota blogissaan.
www.PCRM.org The Physicians Committee for Responsible Medicine -lääkäriyhdistys
edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa edistyksellisillä ohjelmilla ja potilaille tarjottavilla
ilmaisilla koulutusmateriaaleilla.
www.veganhealth.org evidence-based -tutkimuksiin perustuvia suosituksia ravitsemuksellisesti
täysipainoiseen kasvissyöntiin.
www.vegetarian-nutrition.info tarjoaa artikkeleita, materiaaleja ja uutisia kasvisravintoaiheesta.
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HEVIN HUIMA HYVÄÄ TEKEVÄ VOIMA

Kuva: Pixabay.com

"If there were a pill that did all of that, everyone would be taking it."
Susan Levin, M.S., R.D., Physicians Committee for Responsible Medicine, Washington D.C.

Vireystilasi ja oppimistuloksesi paranevat 1,2).
Syöpä- ja diabetesriskisi laskevat puoleen 3,4,5).
Riskisi sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen laskee merkittävästi 6-9).
Pysyt kylläisempänä ja painonhallintasi helpottuu samalla kalorimäärällä 10).
Suolistosi kiittää ja voi hyvin11).
Luustosi ja nivelesi pysyvät paremmassa kunnossa 12-17).
Suojaat keskushermostoasi ja silmiäsi rappeutumiselta 18-19).
Eikä tässä vielä kaikki!
Hedelmien, vihannesten ja muiden kasvikunnan antimien terveyshyödyt
kuulostavat Ostoskanavan mainokselta.
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Vitamiinit, hivenaineet, flavonoidit, kuidut sekä välttämättömät ja
terveelliset rasvahapot tarjoavat luonnollisissa pakkauksissaan etuja joita ei ole
saavutettavissa lisäravinteita nielemällä 20).
Ihmisen syötäväksi sopivia kasveja on yli 30 000 21). Päivittäiseen
ruokavalioon on hyvä sisällyttää niin hedelmiä, vihanneksia, juureksia, marjoja,
pähkinöitä kuin palkokasvejakin, joita ovat mm. linssit, pavut ja herneet.
Annostus on 6 omaa nyrkillistä päivässä. Lisähyötyä tulee täysjyväviljasta.
Viljatuotteiden suositusannos on naisille 6 ja miehille 9 annosta päivässä 22).

Miten hyvin hevi uppoaa opiskelijoihin?
Sairaanhoitajat Asta Korva ja Heini Laukkanen selvittivät Kainuussa v.2015
opinnäytetyössään 23) ravitsemisalan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja
liikenteen alan opiskelijoiden ravintotottumuksia.
107:sta vastaajasta vain 6 % söi päivittäin edes yhden
täysjyväviljavalmisteannoksen.
Lähes päivittäin hedelmiä, marjoja tai kasviksia söi vain joka seitsemäs.
Ainoastaan yksi henkilö söi palkokasveja päivittäin, 75% vastanneista ei juuri
lainkaan.
Vain kymmenesosa laittoi lautaselleen vihanneksia suositusten mukaisesti.
Viidennes ei syönyt vihanneksia lainkaan.
80% ei syönyt pähkinöitä edes viikoittain.
Lähes puolet opiskelijoista vältteli juuresten syöntiä.
Punaisen lihan jätti lautaseltaan vain 2%. Yli puolelle porukasta se maistui
enemmän kuin olisi hyväksi (suositus alle 500g viikossa). Enimmillään punaista
lihaa kului peräti 3 kg viikossa.

Liha miehen tiellä pitää?
Harvardin tutkijat tekivät kahdesta, yhteensä liki 3 miljoonaa henkilövuotta
käsittäneestä väestötutkimuksesta yhteisanalyysin jonka tulos oli että jokainen
84 g annos/pv punaista lihaa lisää kuolleisuutta 13 % ja jokainen 42 g annos/pv
prosessoitua lihaa 20 %. Tämä näkyi sekä sydän- ja verisuonitauti- että
syöpäkuolleisuudessa 24).
Tavallinen länsimainen vähäkuituinen ja lihaisa ruokavalio lisää elimistön
matala-asteista tulehdusta sekä lihomisen ja diabetekseen sairastumisen riskiä
25).
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Kun vielä 1980-luvulla tyypin 2 diabeteksesta puhuttiin vanhuusiän
sokeritautina, ei nykyään ole tavatonta, että sairastuja on yläkouluikäinen.
Vastoin yleistä luuloa kasvissyöjillä anemiaa ei esiinny sen enempää kuin
sekasyöjillä 26-28).
Vaikka eläinperäinen rauta on kasviperäistä paremmin imeytyvää, tuottaa
se etenkin prosessoituna suolistosyövälle altistavia hapetustuotteita 29-33) ja
nostaa verisuonitauti- ja metabolisen oireyhtymän riskiä 34). Kasvikunnan
nonhemiraudan runsaallakaan saannilla ei ole todettu negatiivisia vaikutuksia.
Vuonna 2012 suomalaisten transrasvahappojen saannista 35% tuli
(eläin)maitovalmisteista, 21% rasvatuotteista (valtaosa voista),
19% leivontatuotteista ja 17% liharuuista.
Transrasvoilla on voimakas yhteys sydän- ja verisuonisairastuvuuteen ja
kuolleisuuteen35).

Tartutaan toimeen
Runsaasti lihaa syövät ihmiset ovat keskimäärin lihavampia, tupakoivat
enemmän ja harrastavat vähemmän liikuntaa kuin kasvisvoittoisemmin syövät3637). Monipuolisinta ja runsainta kasvikunnan tuotteiden käyttö on vegaaneilla 3840).
Koulu on avainasemassa ruokatottumusten parantamisessa 41).
Julkisten hankintojen avulla kyettäisiin edistämään ilmastoystävällisempiä
ja terveellisempiä ruokailutottumuksia. WWF suosittaa, että kouluruokailussa
tarjottavan punaisen lihan ja lihatuotteiden määrä ei ylitä 120 g viikossa
oppilasta kohti 42).
Vaikka opiskelijoiden ravitsemuksen suurimmat puutteet ovat liian
vähäinen hevin, täysjyväviljan ja palkokasvien syönti, EU ja Suomen Valtio ovat
rahoittaneet 1.7 miljoonan euron ”Laatuvastuu” – sianlihan
menekinedistämiskampanjaa. Marraskuussa 2016 mainonta kohdistettiin
alakoulun 3.-6 -luokkalaisiin. Materiaalissa venytetään totuutta mm. sanomalla
lihan olevan terveellisen pehmeän rasvan lähde 43,44).
Syömiseen liittyvä päätöksenteko on suurelta osin kuin kävelyä,
automaattista ja vaistoihin perustuvaa 45). Mainonta herättää meissä
tiedostamattomia mielihaluja. On helppo uskoa mainostajien epätosiinkin
väittämiin silloin kun toivoo niiden olevan totta. Uskomukset luovat ihmiselle
turvaa. Siksi niistä halutaan myös pitää kiinni. Niinpä kerran tehty valinta
toistuu herkästi ja tottumuksesta tulee toinen luonto.
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Jo yksittäisillä valinnoilla on merkittäviä seurauksia: syömällä päivittäin
annoksen pähkinöitä punaisen lihan annoksen sijaan sydän- ja
verisuonisairausriskiään voi pienentää 30%46).

Parempaa kohti
Nuorilla perheen ja kavereiden ateriatottumukset vaikuttavat merkittävästi
omiin ruokavalintoihin. Terveydelliset huolet, lihansyönnin ilmastonmuutosta
kiihdyttävät vaikutukset 47-50), eläintuotantoon liittyvät ongelmat 51-55) ja eettiset
kysymykset 56-58 ) voivat sytyttää halun siirtyä kasvisvoittoisempaan
ruokavalioon.
Kantaakseen eteenpäin motivaation tulee olla omakohtaista ja tavoitteiden
realistiset. Kun oppilas saa nauttia herkullisesta ja terveellisestä kasvisruuasta ja
oppii valmistamaan sellaista myös itse, koettu hyöty ylittää vaivan. Opiskelijat
vastaanottavat ravitsemusohjausta mieluiten ryhmäohjauksena ja kasvotusten
23). Kotitalousopettajilta saatu tietotaito on ratkaisevassa asemassa nuorten
luodessa hyvinvointiinsa pitkälle tulevaisuuteen heijastuvia ruokatottumuksia.
Kun yhä useampi syö kasvisruokaa edes yhtenä päivänä viikossa, siitä tulee
valtavirtaa.

…mutta miten?
Nuorten medianlukutaitoa voi herätellä: Millaisia vaikutuksia ruuilla
vihjataan olevan ulkonäköön, suosioon tai terveyteen ja pitävätkö ne paikkansa?
Mitä tulee mieleen sanoista kotitila, tilava, virike tai laatuvastuu ja mitä ne
oikeasti tarkoittavat59)? Millaisten elämänvaiheiden kautta pilke
keinosiementäjän silmäkulmassa on muuttunut maitotuotteeksi tai lihapalaksi
kotitalousluokan pöydälle51,60)?
Valmistetun ruoka-annoksen hiilijalanjäljen ja ravintoaineiden laskemisen
jälkeen voidaan pohtia, miten seuraavasta ateriasta saataisiin vielä ekologisempi
ja terveellisempi mausta tinkimättä.
Uusi OPS mahdollistaa ainerajatkin ylittävät, mieleenpainuvat
oppimistuokiot. Tietovisa, sanapelit, runot, räppäys, sarjakuvien piirtäminen,
kuva- tai videokollaasin koostaminen voivat olla tapoja työstää aihetta.
Annan osaltani vapaaseen käyttöön kuukausittain päivittämäni materiaalit
mm. ravintotekijöistä ja ravintovalintojen vaikutuksista Kasasen kootut nettisivulta.
Kuva alla: Gorilla kasvattaa lihaksensa kasvisruualla. Pixabay.com.
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