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”Maito on raikasta, terveellistä, luonnollista ja ravitsevaa. Sellaista on
meidän maitomme!” www.arla.fi (luettu 31.1.17).
Kuva: Piirroslehmä Pixabay.com.
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Maidon määritelmä ja määriä
”Maito” -nimikettä käytetään nisäkkäiden
rintarauhaseritteestä, johon ei ole lisätty muuta, kuin
jossain määrin siinä jo luontaisesti esiintyviä aineita. Jos
kyse on muusta kuin lehmästä lypsetystä maidosta,
toisen nisäkkään nimi on lisättävä termin eteen, esim.
vuohen-, lampaan-, tai kamelinmaito.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013.

Maitotuotteiden kulutus maidoksi muunnettuna oli v. 2018 Suomessa yhteensä
441 l/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-maitotuotteidenkulutuksen-karkimaa/2585610 © 2019 Valio Oy (luettu 20.6.2019).

MAAILMAN MAITOTUOTANTO 1980 - 2010
LEHMÄ
BUFFALO
VUOHI
LAMMAS
KAMELI
Yhteensä / v.

1980
423 034 000 000 kg
27 491 000 000 kg
7 236 000 000 kg
7 980 000 000 kg
ei laskelmassa
465 741 000 000 kg

Vuosina 2006 - 2009 ka. /v.
542 069 000 000 kg
= 542 mrd litraa / v.
70 211 000 000 kg
13 144 000 000 kg
8 641 000 000 kg
1 292 000 000 kg
=
1.3 mrd litraa
635 000 000 000 kg

2010

720 000 000 000 kg
= 720 miljardia litraa eli n.
100 litraa per ihminen /v.
+ 54 % / 30 v.

v. 1980 tiedot FAO 1986, V. 2006-2009 tiedot. FAOSTAT 2011. Stefano Gerosa and Jakob Skoet: Milk availability:
Trends in production and demand and medium-term outlook. ESA Working paper No. 12-01. February 2012. Table
4. Agricultural Development Economics Division. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Working papers are made available to the public through the Division’s website. The analysis and conclusions are
those of the authors and do not indicate concurrence by FAO. www.fao.org/economic/esa.
http://www.fao.org/3/a-an450e.pdf (luettu 11.5.2019). v. 2010 tieto: FAO Statistical Yearbook 2012 s. 58
http://www.fao.org/3/i3138e/i3138e.pdf (luettu 11.5.2019).

Ihmisen maidosta käytetään nimitystä rintamaito.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013.

Maidon tapaan käytettävät kasviperäiset juomat ovat
puhekielessä ja jopa asiantuntijoiden teksteissä
vakiinnuttaneet kasvimaitonimityksen. Sen sijaan
mainonnassa soija-/ manteli- /cashew- /riisimaito tms.
nimitykset ei ole sallittua.
Kuvat: Lypsyvuohet (rajattu) wpopp commons.wikimedia.org (CC-BY-SA 4.0). Imetys Pixabay.com.
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Äidin vs. eläinemon maidon sisältö ja imetyssuositus
Ihmisen maitoa kutsutaan rintamaidoksi. Rinnat voivat tuottaa maitoa 7-24 dl /vrk. Siinä
on veden lisäksi rasvoja, proteiineja, hiilihydraatteja, vitamiineja ja hivenaineita hyvin
imeytyvässä muodossa ja juuri siinä suhteessa, mitä vauva tarvitsee. Maidossa on samoja
vasta-aineita tauteja vastaan kuin äidin veressäkin. Äidinmaidon kautta lapsi saa myös
hormoneja, entsyymejä ja kasvutekijöitä.
Lähde: Karla Loppi Imetyksen tuki ry Vauva-lehdessä 12.8.2010.

RINTAMAIDON RAVINTOSISÄLTÖ / 1 dl

(Fineli.fi, luettu 11.5.2019).

Energiaa 65 kcal, 47 % rasvasta, 46% sokerista ja 7 % proteiinista.
Sokeria 7.4 g - vauvoilla ei esiinny laktoosi-intoleranssia, joten
korkea maitosokeripitoisuus ei tuota ongelmia

Rasvaa 3.5 g, josta tyydyttynyttä 1.5 g/dl.
Proteiinia 1.1 g
Isoflavonoideja on rintamaidossa 5-9 ng/ml.
Patisaul H, Jefferson W: The pros and cons of phytoestrogens. Front Neuroendocrinol. 2010.

Lähteet: Linkki FInelin sivulle: https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/33872
M&T = Maito ja Terveys ry https://www.maitojaterveys.fi/maitotietoa/mita-maito-on.html .
Ellei suluissa, lähde: The Perils of Dairy. https://www.youtube.com/watch?v=TJvrlwnEqbs <- Suosittelen!
Kuvat: Imettävät äiti ja hevonen Pixabay.com ja kissaperhe pxhere.com. Sarjakuva: https://mutts.com/.
Taistelulta pelastettu härkä http://www.sauvons-un-taureau-de-corrida.com/
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Huomaa, että lehmän ja vuohen maidot
sisältävät lähes 4 x kalsiumia ja 3 x
fosforia äidinmaitoon verrattuna.
FAO ei suosittele maitoa < 1 v. ihmisille,
koska niistä puuttuu tarvittavat rauta ja
folaatti. Raakamaidon juottamisesta on
seurannut pienokaisille suolistoverenvuotoa ja raudanpuutetta.
www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Milk%20and%20Dairy%20Q&A.pdf. (luettu 11.5.2019).

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL)
suosittelevat terveille vauvoille 6 kk yksinomaista täysimetystä sekä imetyksen jatkamista
sen jälkeen muun ravinnon ohella yhden vuoden ikään saakka ja osittaisimetystä perheen
niin halutessa ensimmäisen ikävuoden jälkeenkin.
Lähteet: https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/tietopaketit/imetys/imetyssuositukset Lapsi, perhe ja ruoka
(pdf 992 kt). (luettu 11.5.2019).

Imetyksen tuki ry tarjoaa koulutettua
vertaistukea imettäville perheille, julkaisee
tutkittua tietoa imetyksestä ja järjestää
koulutuksia. Yhdistyksen toimintaa perustuu
WHO:n imetystä edistäviin ohjelmiin sekä
Lasten oikeuksien sopimuksen 24. artiklaan.
Lisämaitojen purkamiseen liittyvä järjestöjen
kampanja: www.imetys.fi/lisamaito
Lähde: https://imetys.fi/tiedotteet/2016-2/uudet-imetyssuositukset/

Kuvat: Lypsylehmät ”Can't We Just Improve the Welfare of Animals?”
https://www.youtube.com/watch?v=02GNr5DnPCk&feature=youtu.be Imetys Pixabay.com. Sarjakuva https://mutts.com/
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Maitoallergia

- allerginen reagointi maitoproteiinille

ESIINTYVYYS:
suomalaisväestössä sekä lapsilla että aikuisilla arviolta n. 2-3 %.

OIREET:
Maitoallergian tavallisia oireita ovat atooppinen ihottuma tai nokkosihottuma,
oksentelu, ripuli ja lasten koliikki. Muita oireita voivat olla nuha, hengitysvaikeudet ja
suoliston verenvuoto.
Aikuisilla maitoallergia aiheuttaa usein erilaisia laktoosiintoleranssin kaltaisia suolisto-oireita, mutta se voi ilmetä
myös iho- ja hengitysoireina. Oireet vaihtelevat; joillain
oireina saattaa olla vain lievää vatsan turvotusta ja
ilmavaivoja, joillain taas ripulia ja koviakin vatsakipuja.
Oireiden ilmaantuminen myös vaihtelee; joskus oireet
saattavat ilmetä vasta pitkän ajan kuluttua maidon
nauttimisen jälkeen ja lisäksi vaihdella eri päivinä.

VÄLTETTÄVÄT RUOKA-AINEET JA AINESOSAT:
- MAITOPROTEIINI,
- HERA (engl. whey), HERAPROTEIINI,
- KASEIINI (käytetään jopa joidenkin viinien valmistuksessa),
KASEINAATTI,
- LAKTALBUMIINI,
- LEHMÄNMAITOA SISÄLTÄVÄT ÄIDINMAIDONKORVIKKEET,
- VUOHEN JA MUIDEN NISÄKKÄIDEN MAITO,
- TERNIMAITOTABLETIT

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta (VRN) unohtaa kasviproteiinituotteet ja niiden edut
ohjeistaessaan maitoallergisia turvaamaan proteiinin saantinsa ”käyttämällä lihaa,
kanaa (<- lihaa se on linnunkin liha) tai kalaa 2–3 aterialla päivässä”.
Lähde tämän sivun tietoihin: Suosituksen valmistellut työryhmä Nuutinen O, Siljamäki-Ojansuu U, Mikkonen R,
Peltola T, Silaste M-L, Uotila H, Sarlio-Lähteenkorva S: Ravitsemushoito; Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin,
palveluja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010. Ruokavaliot.
Maitoallergia s. 117-9. Kustantaja: Edita Publishing Oy ISBN 978-951-37-5767-0, Helsinki 2010.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--jaruokasuositukset/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf. (luettu 5.5.19).
Kuvat: Piirros Pixabay.com. Sarjakuvat https://mutts.com/
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Maidon mukana saamme:
Märkää/visvaa/mätää
= kuolleista valko- eli tulehdussoluista ja
bakteereista muodostunutta vihertävää eritettä.
Näitä tulehdussoluja kutsutaan
maidontarkkailussa somaattisiksi soluiksi.
Valion laboratoriossa vv. 2010-2012 testatuista maitonäytteistä 88
%:ssa oli tulehdusbakteereja. Näistä yleisimmät olivat
koagulaasinegatiiviset stafylokokit, staph. aureus, str. uberis, str.
dysgalactiae, corynebacterium bovis ja e.coli.
”Lehmän

utare on erittäin herkkä erilaisille
bakteereille ja niistä johtuville tulehduksille.
Mastiitit aiheuttavat tuottajalle paljon
kustannuksia, lisätyötä sekä stressiä. Suurimmat
tappiot aiheutuvat kuitenkin tulonmenetyksistä:
Maidon myyntiin tulee tauko. Lisäksi tulehdukset
vioittavat utarekudosta, jolloin lehmä ei kykene
enää täyteen tuotokseen.”
Essi Wathén: Umpeenpanokäytänteet lypsykarjatiloilla opinnäytetyö 2015 /
Rautala 1993, 50–51. (luettu 11.5.2019). https://www.theseus.fi/handle/10024/96980

Rintatulehduksen kokeneet äidit tietävät, miten kivulias tila se on.
Pahimmillaan tulehdus aiheuttaa maitoa tuottavalle eläimelle
kuolemaan johtavan verenmyrkytyksen.
Terveen lehmän maidon soluluku on tyypillisesti
< 10–15 miljoonaa solua/dl.
Lähde: www.maitojame.fi/articles/utaretulehduksen-kustannukset (luettu 31.1.17).

Utareen sisältä tulevien somaattisten solujen määrän ka. v. 2015
suomalaisessa raakamaidossa oli 1 510 000 tulehdussolua/dl.
Lähde: NMSM:n (The Nordic Dairy Association's Committee for Milk Quality) tilasto ja
http://www.maitohygienialiitto.fi/tilastot.

KOTIMAISESSA MYYNTIIN MENEVÄSSÄ MAIDOSSA SAA OLLA MAX 10 MILJ. BAKTEERIA/ DL.
(Huomautus: Vrt. Ihmisen kynnen alle voi kertyä yli 5 milj. bakteeria.)

Vv. 2005-2015 lehmänmaidossamme oli bakteereja kuitenkin vain 510 000-620 000 /dl,
automaattilypsytilojen maidossa n. 800 000 /dl.
Lähde: http://www.maitohygienialiitto.fi/tilastot/tilanne-pohjoismaissa/39-bakteerimaeaerae-maidossa (luettu 11.5.19).
Kuvat: Rajatut kuvat ämpäristä ja utareesta Lucyin commons.wikimedia.org. (CC-BY-SA 4.0). Maitolaseista vasemman
puoleisessa e.coli -mastiitista kärsivän lehmän maitoa, oik. norm. L. Mahin, commons.wikimedia.org (CC-BY-SA 4.0).
Naudan katse pxhere.com.
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Lypsylehmät on jalostettu kasvattamaan niin kookkaat
utareet, että pahimmillaan ne litistyvät lantaisten
takasorkkien alle. Siitä koituu niin paljon maidon
laatuongelmia, että nämä ns. utareenpolkijat päätyvät
teuraaksi.
Kaikkien maidontuotantotilojen käytäntö erottaa
vastasyntynyt vasikka emostaan lisää utaretulehduksen
riskiä. Erottamisen hyötyihin lukeutuu se, että kaikki
maito saadaan ihmisten käyttöön, ja että esimerkiksi
mahdollisen paratuberkuloosin tarttuminen emosta
vasikkaan on näin epätodennäköisempää.
Journal

Bakteereita ei voida
suodattaa maidosta pois,
mutta niiden kyky aiheuttaa
infektioita tuhotaan
pastöroimalla eli
kuumentamalla maito.
Rahkoihin ja juustoihin tiivistyy tapettuja bakteereja ja tulehdussoluja moninkertaisesti,
koska juustokilon valmistamiseen tarvitaan noin 10 litraa maitoa*).
*) www.maaseuduntulevaisuus.fi/.../tiesitkö-juustokilon-valmistamiseen-tarvitaan-noin-1. (luettu 31.1.2017).
Lähteet tämän sivun tiedoille: Ynte
Schukken, David Wilson, Francis
Welcome, Linda Garrison-Tikofsky,
Ruben Gonzalez. Monitoring udder
health and milk quality using somatic
cell counts. Veterinary Research,
BioMed Central, 2003, 34 (5), pp.579596. ff10.1051/vetres:2003028ff.
ffhal-00902769f. (luettu 11.5.2019).
Schwarz D; Diesterbeck U et al.
Somatic cell counts and
bacteriological status in quarter
foremilk samples of cows in Hesse,
Germany—A longitudinal
study. Journal of Dairy Science.
Elsevier 2010. 93 (12): 5716–5728.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21094743
Kuvat yllä: lehmät, emo ja vasikka, vieroitettu vasikka Pixabay.com. Lehmän lypsy
Jo-Anne McArthur Animal Equality, www.WeAnimals.org Kuva maitopirtelön
juonnista Pxhere.com.

Suomessa mikrobilääkejäämiä maidossa on vain < 0.2 % näytteistä johtuen lääkkeiden
käytön tiukasta kontrollista. Antibioottikuurilla olevan lehmän maitoa ei lypsetä myyntiin.
http://www.maitohygienialiitto.fi/tilastot/mikrobilaeaekejaeaemaet-maidossa.

(luettu 11.5.2019).
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SOKERIA

Ks. myös kappale lypsy- ja kasvimaitotuotteiden ravintosisältöjen vertailusta.

Litrassa maitoa on luontaisesti lähes 50 g sokeria.
”Kulttuurisista syistä” maitosokeria eli laktoosia ei kuitenkaan
huomioida ravintosuosituksissa hedelmistä puristetun
täysmehun luontaisen sokerin lailla.
Lähde: Ravitsemustieteen professori Marjukka Kolehmainen ”Matala-asteinen
tulehdus – onko ravitsemuksella merkitystä?” -luennolla Kajaanissa 21.3.2018,
suullinen tiedonanto.

Maitosokeria ei lasketa mukaan sokerin saantisuosituksiin
myöskään WHO:n v. 2015 lausunnossa. Tätä perustellaan sillä,
että maito sisältää muitakin ravintoaineita kuin sokeria.
Selitys ontuu: maitotuotteiden luontaisesti sisältämät kovat
rasvat ja transrasva huomioidaan silti, eikä toisaalta
kasvimaitojen erinomainenkaan ravintosisältö vapauta niitä
sokerilaskelmista vaan ne rinnastetaan mehuihin (!)
Lisäksi maitotuotteet (kuten kaikki muutkin eläinperäiset
ravinnonlähteet) ovat luontaisesti täysin kuiduttomia.
Ylipäätään, maitotuotteiden sisältyminen pohjoismaisiin
ravitsemussuosituksiin johtuu kulttuurisista ja taloudellisista
– ei terveydellisistä - syistä.
Ravintotaseen mukaan laskettuna suomalaisten
keskimääräinen laktoosin saanti oli vuonna 2013 noin
23 g päivässä. Laktoosi on disakkaridi, galaktoosista ja
glukoosista koostunut sokeri.
Myös tavallinen sokeri, sakkaroosi, on disakkaridi,
mutta sen osia ovat glukoosi ja fruktoosi. Laktoosia on
vain maidossa, muualla luonnossa sitä ei tavata.
Lähde: Maito ja Terveys ry, Maitotietoa.
https://www.maitojaterveys.fi/maitotietoa/maidonhiilihydraatit.html (luettu 20.10.2018).

Kuvat: Hienosokeri Pxhere.com. Sarjakuvat Mutts.com.
https://mutts.com/ Maitolasi Pixabay.com.
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MAITOSOKERIN VÄLTTÄMISELLÄ VOI OLLA YLLÄTTÄVIÄ MYÖNTEISIÄ VAIKUTUKSIA:
22 788 ruotsalaisen laktoosiintolerantin henkilön
syöpäsairastavuutta verrattiin
heidän maitosokeria sietävien
perheenjäsentensä
sairastavuuteen. Lähipiirin
maitoa sietävien henkilöiden
syöpäriskit eivät eronneet
yleisestä syöpäriskistä.
484 572 henkilövuosiseurannan myötä kävi ilmi,
että maitotuotteita niukemmin käyttäneillä
munasarjasyövän esiintyvyys oli 39% pienempi,
rintasyöpää 21% oletettua vähemmän ja keuhkosyöpää
esiintyi laktoosi-intoleranteilla miehillä 49% ja naisilla 42%
odotusarvoa vähemmän.
Tutkijat pitävät mahdollisena, että vähäisempi
altistuminen maitorasvalle ja maitotuotteiden sisältämille
hormoneille selittävät löydöstä.
Tutkimuksessa ei voitu poissulkea kasvimaitojuomien
syöviltä suojaavaa vaikutusta. Laktoosi-intolerantit juovat
niitä enemmän kuin muut.
Em. tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet:
”An important strength of this study is that all the
data were retrieved from Swedish Registers with
high quality and coverage. A recent review
suggested that the diagnostic accuracy in Swedish
Hospital Registers is high with a positive
predictive value ranging between 85 and 95%
(Ludvigsson et al, 2011). In addition, the number
of patients included is large enough to guarantee
reliable risk estimates. The prospective study
design and the completeness of the follow-up of
patients are other major advantages of the
present study.

One limitation of this study is the lack of
information on some individual-level risk factors,
such as smoking, alcohol consumption, dietary
habits, psychosocial factors, and sociocultural
behaviours, as well as the lack of genetic or
physiological testing on the diagnosis of lactose
intolerance. In summary, individuals with lactose
intolerance had decreased risks of lung, breast,
and ovarian cancers, which may be related to
their specific dietary patterns, but the
contributions from other confounding factors
should not be neglected.”

Ji J, Sundquist J, Sundquist K. Lactose intolerance and risk of lung, breast and ovarian cancers: aetiological clues from
a population-based study in Sweden. Br J Cancer. Published online October 14, 2014. Tutkijoilla ei sidonnaisuuksia.
Copyright © 2015 Cancer Research UK. Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share
Alike 3.0 Unported License.
Piirros: Pixabay.com.

10

V. 1996 julkaistussa tutkimuksessa tulos oli
päinvastainen: 4697 vähintään 15-90 -vuotiaasta
(ka 39 -vuotiaasta) naisesta 1.9 % eli 88 henkilöä
sairastui rintasyöpään 25 v. kuluessa tutkimuksen
alusta. Sairastumistiedot saatiin Suomen
Syöpärekisteristä ja kuolemat Tilastokeskuksesta.
Maitotuotteiden käyttö tiedusteltiin tutkimuksen
alkua edeltäneeltä vuodelta, ja uudelleen 4-8 kk ja
4-7 v. kuluttua.
Monimuuttuja-analyysin (jossa alkoholin kulutusta ei otettu
huomioon) myötä tulokseksi saatiin, että maitoa eniten
juoneen neljänneksen riski oli 51% pienempi (p<0.01) kuin sitä
vähiten juoneiden. Muiden maitotuotteitten osalta
tilastollista yhteyttä ei tullut esille. Laktoosille riskisuhde oli
0.53 (CI-0.30-0.94), ja kalsiumille 0.44 (CI=0.24-0.80). Kalsiumin
on aiemmin havaittu yhdistyneen myös suurempaan
rintasyöpäriskiin, eivätkä tutkijat pidä sitä ainakaan ainoana
rintasyöpäriskiä pienentävänä tekijänä.
D-vitamiinia ei erikseen tutkimusartikkelissa mainittu, joskin
vitamiinit ja antioksidantit yleisellä tasolla. Tutkijoiden
mukaan yksi selitys tutkimuksessa esiin tulleelle maidon
suojavaikutukselle voi olla se, että laktoosi estää
munasarjojen hormonituotantoa.

Knekt P, Järvinen R,
Seppänen R, Pukkala E,
Aromaa A. Intake of dairy
products and the risk of
breast cancer. British
Journal of
Cancer. 1996;73(5):687691. Rahoitus Ruotsin
Syöpäsäätiöltä ei muuta
sidonnaisuusilmoitusta.
Julkaisija US National
Library of
Medicine National
Institutes of Health
courtesy of Cancer
Research UK. (luettu
1.6.2019).
Kuvat: Lehmän rintarauhaset maxpixel.net, ihmisen rintarauhaset Pexels.com.
Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/.
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Ihminen on luotu mieltymään makean ja rasvaisen
yhdistelmään. Pelkkä ihra (=laardi) saa harvan kuolaamaan.
Sen sijaan juustoa rakastetaan -paljon. Maidon
kaseiiniproteiinissa on pieniä määriä morfiininkaltaisia
yhdisteitä, kaseomorfiineja. Juustoon tarvitaan 10 kg maitoa,
joten siinä kaseiinia on monin verroin.
Maidon morfiininkaltaiset yhdisteet takaavat jälkeläisen
halukkuuden imeä elintärkeää ravintoa ja vahvistavat emon ja
poikasen välistä sidettä. Raskauden aikana äidin seerumin ja
keskushermoston β-kaseomorfiinien pitoisuudet kasvavat, ja
edelleen lisääntyvät synnytyksen jälkeen. Kaseomorfiinit
läpäisevät niin veri-aivoesteen kuin veri-maito -esteenkin.
Niinpä pienokaiset ovat imiessään keskittyneitä ja tyytyväisiä,
ja ”sammahtavat” saatuaan maitoannoksensa
(sedaatiovaikutus).
Rottakokeissa naudan β-kaseomorfiini-5 on aiheuttanut
voimakkaampaa käytösmuutosta kuin ihmisen rintamaidon
kaseomorfiini-4. Kaseomorfiinien annosriippuvaiset
vaikutukset voidaan ainakin osittain kumota morfiinin
vastavaikuttajalla naloksonilla. ../..

Kuvat: Kuvakaappaus What the Dairy Industry Doesn't Want You to Know Neal Barnard. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h3c_D0s391Q. Juustot
pxhere.com, nainen Pixabay.com. Kädet Pixnio.com. Nukkuva vauva
maxpixel.freegreatpicture.com. Stripped to the waist, eating a block of cheese the size
of a car battery / various brennemans, Flickr.com. CC BY-SA 2.0.
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../.. Osaksi kaseomorfiinien vuoksi jälkeläisten
vieroittaminen nisäruokinnasta voi olla työlästä. Ihminen
onkin keksinyt tavan olla vieroittumatta ollenkaan:
Rintamaidon jälkeen käytetäänkin toisen eläinlajin maitoa.
Lähde: Neal Barnardin luento: What the Dairy Industry Doesn't Want You to
Know. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h3c_D0s391Q Luennossa
viitattu lähteisiin: Shah NP Br. J. Nutr 2000 84 (suppl.1) S3-S10. Teschlemacher
J. Dairy Research 1986;53: 135-8. Fred Nyberg, Mathias Hallberg:
Casomorphins/Hemorphins. Handbook of Biologically Active Peptides (Second
Edition), 2013.

Maitoteollisuuden markkinointitutkimuksen mukaan
mainonta kannattaa kohdistaa 25-54 -vuotiaisiin
”napostelijoihin”. Heihin luokiteltiin juustoa jo
entuudestaan runsaasti kuluttavat ja sitä himoavat
henkilöt, koska heillä on valmiutta lisätä juuston
käyttöä entisestään jopa 2-3 -kertaiseksi, riippuen
heihin kohdistuvan markkinoinnin tehokkuudesta. Sen
sijaan ne, jotka käyttävät sitä vain vähäisenä lisukkeena
ruuassaan, eivät ole niin kustannustehokas
kohderyhmä mainonnan kannalta.
Cheese lovers and triggering the crave; Ahh, the power of cheese. Dairy Marketing Inc.
Cheese Forum Dec. 2000. The Dairy Production Stabilization Act of 1983 (Dairy Act) (7 U.S.C.
4501 et seq.) AUTHORIZED A NATIONAL PRODUCER PROGRAM FOR DAIRY PRODUCT
PROMOTION, RESEARCH, AND NUTRITION EDUCATION AS PART OF A COMPREHENSIVE
STRATEGY TO INCREASE HUMAN CONSUMPTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS.
Promotion and Research Branch Dairy Programs, Agricultural Marketing Service, USDA USDA
REPORT TO CONGRESS ON THE DAIRY PROMOTION PROGRAMS 2003.
https://milk.procon.org/sourcefiles/total_rtc_2003.pdf

Niinpä yhteistyössä Yhdysvaltain hallituksen kanssa pikaruokaketju
Wendy´s toi markkinoille Cheddarjuustopekoni- hampurilaisen. Jo tämä
myynninedistämiskampanja sai ihmiset syömään ylimääräiset yli
miljoona kiloa juustoa, 380 000 kiloa rasvaa ja huimaavat 1200 kiloa
kolesterolia. Menestyksen innoittamana, juuston kulutuksen edelleen
lisäämiseksi U.S. hallitus lähti mukaan myös Subwayn Chicken Gordon
Blue- ja Honey Pepper Melt -patonkien, Pizza Hutin Ultimate Cheese pizzan (annoksessa 450 g juustoa!) sekä Burger Kingin ja Taco Bellin
juustoisten tuotteiden markkinointiin. Lukuvuotena 2013-2014 USDA
käytti verorahaa $20 miljoonaa maitotuotteiden käytön edistämiseen
esikouluissa ja kouluissa.
Kuvat: Sarjakuvat Mutts.comics. https://mutts.com/. Villager and calf share milk from cow in
Rajasthan, India /Stevie Mann, CC2.0Generic. Hampurilainen Pixabay.com. Pizzapala Pexels.com.

RAVINNON PROTEIINIEN MORFIININKALTAISET OPIOIDIPEPTIDIT = EXORFIINIT
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Tuoreessa koosteartikkelissa ruokaperäisistä opioidipeptideistä kerrotaan, että exorfiineja
on eristetty maidosta, lihasta, munista, vehnästä, riisistä, soijasta ja pinaatista. Ne
läpäisevät veri-aivoesteen ja opioidireseptorit reagoivat niihin: niillä on kipua lievittävää ja
unettavaakin vaikutusta hermostoon.
Maitoperäisillä β-kaseomorfiineilla ja vehnägluteeniperäisellä gluteomorfiinilla on todettu
ihmisille negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Sen sijaan soija- ja riisiperäiset exorfiinit ovat
ihmisille hyödyllisiä (ks. kappale Kasvimaitojen morfiinit).
Liha-, muna- ja pinaattiperäisistä exorfiineista tiedetään vähemmän. Pinaattiopioidien
eläinkoetulokset ovat olleet myönteisiä.
Maitoproteiinien opioidit on nimetty seuraavasti:
β-kaseiini
->
laktoferriini
->
κ- ja α -kaseiinit ->
α-laktalbumiini ->
β-laktoglobuliini ->

β-kaseomorfiinit-4,-5,-6 &-7
laktoferroksiinit
kasoksiini
α-laktorfiini
β-laktofiini

Maitoperäiset β-kaseomorfiinit kiinnittyvät μ -tyypin opioidireseptoreihin. Ne löydettiin
alunperin imeväisten mahasuolikanavasta ja verestä. Sittemmin sama molekyylirakenne
löytyi niin raa´asta kuin prosessoidustakin lampaan, buffalon ja ihmisen maidosta ja
hapatetuista maitotuotteista. Juuri β-kaseomorfiinien katsotaan vastaavan maidon
tyynnyttävästä vaikutuksesta, insuliinierityksen lisäämisestä ja somatostatiinihormonin
vapauttamisesta. β-kaseomorfiinit voivat altistaa masennukselle.
Ihmisten entsyymitoiminta vaihtelee. DPPIV -entsyymin tai sen aktiivisuuden puute
herkistää β-kaseo-, ja gluteomorfiinien haitoille (Byun, T, et al. Synergistic action of an X-prolyl
dipeptidyl aminopeptidase and a non-specific aminopeptidase in protein hydrolysis. J Agric Food Chem. 2001 49:4,
2061-63). Imeväisillä β-kaseomorfiinien kohonneet pitoisuudet ovat yhdistyneet aivorungon

hengityskeskuksen häiriöihin, jopa kätkytkuolemien esiintyvyyteen. Paitsi lehmän, myös
rintamaidon β-kasomorfiinit voivat aktivoida immuunisoluja tuottamaan histamiinia, joka
edelleen voi aiheuttaa allergisia ihoreaktioita.
Kaseomorfiineja ja gluteomorfiineja on löydetty autististen potilaiden virtsasta.
Kun näiden henkilöiden ruokavaliosta on poistettu maitoproteiini ja gluteeni, on havaittu
paranemista heidän kielellisissä taidoissaan, oppimis- ja keskittymiskyvyssä,
tarkkaavuudessa ja katsekontaktin ottamisessa. Lisäksi ruuansulatusongelmat ovat
lievittyneet ja kivunaistimiskyky normalisoitunut.
Sevda Arısoy, Işık Çoban and Özlem Üstün-Aytekin: Food-Derived Opioids: Production and the Effects of Opioids on
Human Health [Online First], IntechOpen March 25th 2019. DOI: 10.5772/intechopen.84195. Available from:
https://www.intechopen.com/online-first/food-derived-opioids-production-and-the-effects-of-opioids-on-humanhealth. Ei sidonnaisuuksia. © 2019 The Author(s). Licensee IntechOpen. This chapter is distributed under the terms
of the Creative Commons Attribution 3.0 License. (luettu 10.6.2019).
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A2 -maitoa tuottavan yrityksen rahoittaman tutkimuksen
alkusanoissa todetaan:
Maitotuotteiden lisääntyvä kulutus tullee lisäämään myös sen
käyttöön liittyviä ongelmia, kuten vatsavaivoja ja
immuunijärjestelmään liittyviä/tulehduksellisia tiloja. Jotkin
näistä maitotuotteiden vaikutuksista johtuvat maidon βkaseiinista, erityisesti β-kaseomorfiini-7:stä (BCM-7).
Immunoreaktiivisen A1 β-kaseiini/BCM-7:n on raportoitu
aiheuttaneen psykomotorisen kehityksen hidastumista lapsilla.
Lisäksi sen yhteys autismiin ja skitsofreniaan on osoitettu
useissa tutkimuksissa. Nykytietämyksen mukaan A1 β-kaseiini
peptidijohdannaisineen häiritsee aivojen
tiedonkäsittelyprosesseja.
Tutkimuksen lähtöajatuksena oli, että tavallisesta maidosta haittavaikutuksia saavat
voisivat sietää maitoa, joka sisältää vain A2 β-kaseiinia. Sitä saadaan lehmistä, joilla on
tietynlaiset geenit. 45 han-kiinalaista osallistui tähän satunnaistettuun kaksoissokkotupla-ristiinvaihtotutkimukseen. Kaikki joivat 2 viikkoa molempia kaseiinityyppejä
sisältävää maitoa ja 2 viikkoa vain A2-kaseiinia sisältävää ja vielä käänteisessä
järjestyksessä. Kaikkia maitojaksoja edelsi 2 vk maidoton jakso.
TAVALLINEN MAITO NOSTI TULEHDUSTA JA IMMUNOLOGISTA VASTETTA OSOITTAVIEN TEKIJÖIDEN
SEERUMIPITOISUUTTA SELVÄSTI ENEMMÄN KUIN VAIN A2 Β-KASEIINIA SISÄLTÄVÄ MAITO (Table 2):

Seerumipitoisuus

Arvot tällä välillä
kun 2 viikkoa ilman
maitotuotteita
ennen 1. jaksoa &
maitojaksojen
välissä

Herkkä CRP (hs-CRP)
mg/l
Interleukiini-4 (IL-4)
ng/l
Immunoglobuliini G (IgG)
g/l
Immunoglobuliini G1 (IgG1) ug/l
Immunoglobuliini E (IgE) IU/ml

0.97- 1.03
11.0 -11.9
10.2 - 10.8
29.4-32.9
56.7-63.3

2 viikkoa
tavallista
maitoa 5dl/pv

2 vk vain A2kaseiinia sis.
maitoa 5 dl/pv

(2 eri jaksoa)

(2 eri jaksoa)

vs. maidoton

vs. maidoton)

1.17-1.18 + 17-18 %
14.1
+ 19 %
11.6-12.2 + 13 %
37.4 + 14-27 %
64.4-69.8 + 14%

1.02 -1.10 -1% - + 11%
11.0-12.0
+0%
10.6-11.1
+4-5%
28.5-30.3 -16 - + 3%
60.7-66.2
+4-5%

p-arvo
A1/A2
ja A2 MAITOJEN
VÄLILLÄ:

0.06
<0.0001
0.0007
0.0037
0.025

Tulehduksellisten vasteiden lisäksi A1+A2 β-kaseiinia sisältävä maito pahensi mahasuolikanavan oireilua, hidasti suolentoimintaa sekä vähensi suotuisten lyhyiden rasvahappojen
(SCFA) pitoisuutta ulosteissa. Vatsahaitat olivat voimakkaampia laktoosi-intoleranteilla. ../..
Kuvat: Sarjakuva Mutts.comics https://mutts.com/ .
Naudan rengasleikki https://www.youtube.com/watch?v=G36cYswnn-I http://www.sauvons-un-taureau-de-corrida.com/
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../.. Edelleen, tämä tavallisista lehmistä

lypsetty maito hidasti älykkyystesteistä
(Subtle Cognitive Impairment Test, SCIT)

suoriutumista ja heikensi tarkkaavuutta
verrattuna maidottomaan jaksoon.
Pelkästään A2 β-kaseiinia sisältävä
maito ei aiheuttanut vatsavaivoja eikä
heikentänyt älykkyystestien tulosta.
Jianqin S, Leiming X, Lu X, Yelland G, Ni J, Clarke A. Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk
containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and
cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows' milk. Nutr J. 2016 Apr 2;15:35. doi:
10.1186/s12937-016-0147-z. Erratum in: Nutr J. 2016;15(1):45. PubMed PMID: 27039383; PubMed Central
PMCID: PMC4818854. Sidonnaisuudet: Clarke on The a2 Milk Company Limited työntekijä. Muut tutkijat
ilmoittavat ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Tutkimuksen rahoitti The a2 Milk Company Limited.
Open Access. This article is distributed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (luettu
6.6.19). a2 Milk™ is a brand of A1 protein-free milk from The a2 Milk Company Limited
https://thea2milkcompany.com/about-us/our-businesses/ (luettu 6.6.19).

Maidon sisältämät hormonit sitoutuvat suurimmaksi
osaksi maitorasvaan. Kaseiini -proteiiniin niistä sitoutuu
noin viidesosa. Juustossa on reilusti näitä molempia.
Malekinejad H, Rezabakhsh A: Hormones in Dairy Foods and Their Impact
on Public Health- A Narrative Review Article Iran J Public Health, Vol. 44,
No.6, Jun 2015, pp. 742-758. PMCID: PMC4524299. PMID: 26258087
Ei sidonnaisuuksia. Copyright © Iranian Public Health Association &
Tehran University of Medical Sciences, licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. (luettu 6.6.19).

Useimmat väestötutkimukset ovat osoittaneet
selkeän yhteyden maidon ja eturauhassyövän välille,
mutta eläinkokeissa tulokset ovat olleet ristiriitaiset.
Yliopistosairaalan rahoittamassa tutkimuksessa
ihmisen eturauhassyöpäsolujen kasvu kiihtyi 1.3
(LNCaP p<0.05) - 2.3-kertaiseksi (PC-3, p<0.001) 1 mg/ml
α -kaseiinilla ja 1.7 -kertaiseksi kaseiinilla
käsiteltyinä. Vaikutus oli riippumaton IGF-1 pitoisuudesta, joka pysyi vakiona kaseiinia
lisättäessä. Maitoproteiinista 80% on kaseiinia
(suurin osa α -kaseiinia) ja 20 % heraa.
Mekanismia, jolla kaseiini siirtyy mahasuolikanavasta kudoksiin ja syöpäsoluihin, ei tiedetä.
Park S, Kim J et al. A milk protein, casein, as a proliferation promoting factor in prostate cancer cells.World J Mens
Health. 2014 Aug;32(2):76-82. Sidonnaisuusilmoituksen löysin vain rahoituksen osalta: supported by the Research
Institute for Convergence of Biomedical Science and Technology, Pusan National University Yangsan Hospital.
Copyright © 2014 Korean Society for Sexual Medicine and Andrology. This is an Open Access article distributed
under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. (luettu 7.6.2019).
Kuvat: Reikäjuusto Pexels.com. Tuseeraus ”Digital Rectal Exam (Male)” /Alan Hoofring, National Cancer Institute.
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IHMISEN

luontaiset estrogeenipitoisuudet
----- ” ----- keltarauhashormonipitoisuudet

s. 18
s. 25

MAIDON
E-PILLERIEN

estrogeenit
estrogeenipitoisuuksia

s. 17
s. 23

MAIDON
EHKÄISYVALMISTEIDEN

keltarauhashormonit
keltarauhashormonipitoisuuksia

s. 24
s. 25

MAIDON

prolaktiinihormoni

s. 27

MAIDON

androstendioni

s. 28

MAIDON MUITA HORMONEJA: IGF-1 eli insuliinin kaltainen kasvutekijä 1
prostaglandiinit eli tulehduksenvälittäjäaineet
kortikoidit eli stressihormonit
synteettinen kasvuhormoni ( <- EI Suomessa!)

s. 29
s. 36
s. 37
s. 38

Maidon sisältämät hormonit lisäävät sekä aknen esiintyvyyttä että vaikeusastetta.
Copyrightin vuoksi avaa linkki abstraktiin, ja siitä edelleen eri hormonien vaikutuksiin itse:
Open overlay panel, F. William Danby MD: Nutrition and acne. Clinics in Dermatology
Volume 28, Issue 6, November–December 2010, Pages 598-604. https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2010.03.017
Copyright © 2010. Published by Elsevier Inc. (Abstrakti luettu 22.5.2019).

Puolueettomat tutkijat vetoavat:
Kerätyn tiedon valossa vaikuttaa siltä, että maidon sisältämät
steroidihormonit voidaan laskea merkittäväksi riskitekijäksi
useiden syöpien synnyssä. Lapset ovat erityisen herkkiä
sukupuolihormonien vaikutukselle. Näiden seikkojen tulisi
aiheuttaa merkittävää huolta niin kuluttajissa, tuottajissa kuin
kansanterveydestä vastaavien auktoriteettienkin parissa.
Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their Impact on
Public Health - A Narrative Review Article. Iran J Public Health. 2015
Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087; PubMed Central PMCID:
PMC4524299.Ei sidonnaisuuksia. Copyright © Iranian Public Health Association
& Tehran University of Medical Sciences. Licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. (luettu 27.5.2019).

Nykylehmien hormonipitoisuuksissa ei ole havaittu
maantieteellisiä eroja; tuotantomäärien vaihtelu selittyy
ruokinnalla; Israel johtaa lehmäkohtaisessa maitotuotossa.
Kuvat: Vastasyntynyt Pexels.com.
Israelilainen lehmä (rajattu) Shpernik088 commons.wikimedia.org, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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ESTROGEENI eli naishormoni
Jo 20 vuotta sitten osoitettiin maidon
estrogeenin olevan tehokkaasti suun kautta
imeytyvässä vesiliukoisessa muodossa, ja kehoon
päätyessään elimistö voi muuntaa sen estroniksi ja
estradioliksi.
Andersson AM, Skakkebaek NE. Exposure to exogenous
estrogens in food: possible impact on human development and
health. Eur J Endocrinol. 1999;140(6):477–85. [PubMed] Vain
abstrakti. Copyright: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/about/policies/
Tutkimukseen on viitattu Ganmaa & Sato v. 2005 julkaisussa
https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.06.026. (molemmat luettu
30.9.2018).

Maito sisältää aina naishormoneja.
Seurauksena tehostetusta tuotannosta sekä
jalostuksesta, jolla lehmät on saatu tuottamaan
maitoa läpi 9 kk kestävän raskauden, maidossa on
hormoneja paljon enemmän kuin 100 v. sitten.
Ganmaa D, Sato A: The possible role of female sex hormones
inmilk from pregnant cows in the development of breast, ovarian
and corpus utericancers. Medical Hypotheses Volume 65, Issue
6, 2005, Pages 1028-37.
https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.06.026. Abstraktissa ei
sidonnaisuuslauseketta. (luettu 30.9.2018). Copyright © 2005
Elsevier Ltd. All rights reserved. (luvat Rights Link).

ESTRADIOLIPITOISUUDET
LEHMÄN MAIDOSSA JA
PLASMASSA pg/ml = ng/l.
M.D. Neal Bernardin
luennosta:
What the Dairy Industry
Doesn't Want You to
Know.
.https://www.youtube.com/watch?v=h3c_D0s391Q
Luennossa käytetty lähde: Pape-Zambito DA et. al: 17Betaestradiol and estrone concentrations in plasma and milk
during bovine pregnancy. J Dairy Sci. 2008 Jan;91(1):127-35.
Sidonnaisuudet: Julkinen rahoitus. Näytteitä käsittelivät the
Pennsylvania Dairy Research and Education Centerin
työntekijät yliopisto-opiskelijoiden ohella. © 2008 American
Dairy Science Association. Published by Elsevier Inc
Kuva lehmän lyhyestä hetkestä äitiyttä: http://weanimals.org/gallery.php?id=90#ph1
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LEHMÄNMAIDON SISÄLTÄMIÄ ESTROGEENI- l. NAISHORMONIPITOISUUKSIA RASKAUDEN ERI VAIHEISSA:
Hormoni ug/l
1. kolmannes
2. kolmannes
Viimeinen kolmannes
E1 = estroni (“heikko” estrogeeni) 0.01
0.45  0.07
1.27  0.04
E2 -estradioli (”vahva” estrogeeni) 0.03  0.01
0.08
0.32  0.04
E2 - estradioli (”vahva” estrogeeni) 0.02
0.05
0.05
Yhteensä

0.06 ug/l (0.05- 0.07) 0.58 ug/l (0.51-0.66)

1.64 ug/l (1.56 -1.71)

Suomalaiset lehmät pyritään pitämään tulevan - ei suinkaan hormonien vaan tuottavuuden takia ummessa 1½-2 kk ennen poikimista (ks. tämän osion
Maitotuotannon perusteet). Lehmä ”läpilypsetään” tauotta hyvin harvoin.
ug/ litra tai kg MAITO KERMA VOI JOGURTTI GOUDA-

JUUSTO
17 -estradioli

0.02

0.03

0.3

Estroni

0.13

0.26

1.47

Estrioli

0.03

0.02
0.16

0.03
0.17

Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their
Impact on Public Health - A Narrative Review Article. Iran J Public
Health. 2015 Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087. Table
4. ja Table 2. Ei sidonnaisuuksia. Copyright © Iranian Public
Health Association & Tehran University of Medical Sciences.
Licensed under CC0 3.0 Unported License. (luettu 27.5.2019).
Kuvat: Liitutaulu Pixabay.com.
Vastasyntynyt http://weanimals.org/gallery.php?id=90#ph1.
Sarjakuva: mutts comics, https://mutts.com/

Goyon et. al. mukaan maidon hormoneilla ei ole
terveydellistä merkitystä, vaikka maidon
keskimääräiset 17±-estradioli ja estronipitoisuudet
ylittivät esimurrosikäisten lasten HUS-viitearvot
7.5-80 -kertaisesti. 17²-estradiolipitoisuus oli samaa
tasoa kuin lasten seerumipitoisuuden viitearvot.../..
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../.. Goyon A, Cai J, Kraehenbuehl K, Hartmann C, Shao B & Mottier P: Determination of
steroid hormones in bovine milk by LC-MS/MS and their levels in Swiss Holstein cow
milk. Food Additives & Contaminants: Part A, 2016 33:5, 804-816.
DOI: 10.1080/19440049.2016.1175186. Copyright © 2018 Informa UK Limited /Rights Link.
Kirjoittajien mukaan heillä ei ole sidonnaisuuksia, mutta Shaoa lukuunottamatta kaikki ovat
Nestlén palkkalistoilla. Nestlén työntekijä A. Rolli keräsi näytteet. Artikkelin kriittisesti
arvioinut Dr. K. Fussell on Nestlén työntekijä. Nestle markkinoi maitotuotteita globaalisti:
https://www.nestle.com/brands/dairy. Vain abstrakti vapaasti luettavissa. (luettu 15.5.2019).

Maidon sisältämät estrogeenihormonit on lueteltu abstraktissa:
Stypula-Trebas S, Minta M, Radko L, Zmudzki J: Application of the yeast-based reporter gene bioassay for the
assessment of estrogenicactivity in cow's milk from Poland. Environmental Toxicology and Pharmacology 40.
Jan. 2015. 876-885. doi: 10.1016/j.etap.2015.09.022. Abstraktissa ei sidonnaisuusilmoitusta. Copyright © 2015
Elsevier B.V. All rights reserved. / Rights Link. (luettu 26.5.2019).

Japanilainen lastenlääkäriryhmä kantaa huoltamaidon markkinoimisesta lapsille. 18 hlön
(joista 6 esimurrosikäistä lasta) tarkassa 3 -viikkoisessa tutkimuksessa mitattiin maidon
vaikutusta sukupuolihormoneihin. Iästä ja sukupuolesta riippumatta kaikkien virtsan
estroni-, estradioli-, estrioli- ja pregnadiolipitoisuudet nousivat merkittävästi ja
miesten testosteronitaso laski - 20% maidon juonnin myötä. Copyright vuoksi lue itse:
Maruyama K, Oshima T, Ohyama K: Exposure to exogenous estrogen through intake of commercial milk produced
from pregnant cows. Pediatr Int. 2010 Feb;52(1):33-8. DOI: 10.1111/j.1442-200X.2009.02890.x Ei sidonnaisuuksia.
© 2010 Japan Pediatric Society. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. (luettu 2.6.2019).
Kuvat: Sarjakuva mutts.comics, https://mutts.com/ Sisarukset Pixabay.com. Emakko: Jo-Anne Mc Arthur,
We Animals.org http://weanimals.org/gallery.php?id=90#ph1.

Eri kudosten vaihteleva herkkyys reagoida matala-annoksiseen (100
ng/kg/pv = 4 ug/pv 40-kiloiselle lapselle) estrogeeniin on havaittu
hoidettaessa tyttöjä, joilla on Turnerin syndrooma: tuolla annoksella
kasvu kiihtyi, mutta kuukautiset eivät aikaistuneet.
Estrogeenit hakeutuvat kohdekudoksiinsa, joita ovat lisääntymiselinten ohella aivot,
aivolisäke, sydän, kateenkorva, suolisto, luusto, rasvakudos ja lihakset sekä iho. Esim. kun
estrogeenilla hoidettujen postmenopausaalisten terveiden naisten seerumipitoisuus oli 8
pg/ml, estrogeenipitoisuus vaginassa oli 168 pg/ml ja kohdun limakalvoilla 655 pg/ml.
Viimeisten parin vuosikymmenen aikana on todettu, että lähes kaikki (miestenkin)
kudokset reagoivat estrogeeneihin.
Vain vegaanit voivat välttyä eläinperäisiltä
estrogeeneilta, sillä jokseenkin kaikki eläinperäinen ruoka
sisältää 17 -estradiolia ja sen aineenvaihduntatuotteita.
Ruuan sisältämä hormonipitoisuus vaihtelee riippuen
käytetyn eläimen lajista, sukupuolesta, fyysisestä tilasta
ja iästä. Vasikanlihassa pitoisuudet ovat korkeammat kuin
aikuisen naudan, raskaana olevia yksilöitä lukuun
ottamatta. Lehmän raskausaika on 9 kk, ja se poi´itetaan
vuosittain tehokkaan maidontuotannon turvaamiseksi. ../..
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../.. Maidossa estrogeeni esiintyy estrogeenisulfaattina, minkä biologinen hyötyosuus on

korkeampi kuin 17 -estradiolin ja estronin. Tiineytettyjen emakoiden lihassa on enemmän
luontaisia estrogeeneja kuin muiden possujen lihassa. Vastaavasti munivien kanojen lihan
estrogeenipitoisuus on korkea. Koska estrogeenia kertyy rasvaan, esimerkiksi
hanhenmaksan hormonipitoisuus on korkea. Kalojen estrogeenihormonipitoisuus vaihtelee
niiden hedelmällisyyden mukaan.
Kivekset tuottavat pääosan miesten/urosten
estrogeenista. Sitä syntyy myös lisämunuaisissa.
Ulkopuolista estrogeenialtistusta tulee länsimaisessa
dieetissä etenkin meijerituotteista, jotka vastaavat
n. 60-70% ruuan mukana tulevasta estrogeenista.
Väestötutkimuksissa on tullut esille vahva yhteys lehmänmaitotuotteiden
käytön ja kives- ja eturauhas-syöpien esiintymisen välillä.
Hox!! Eturauhassyöpäriskin kohoamiseen vaikuttanee IGF-1 -kasvutekijä maidon sp-hormoneja enemmän.
Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health - A Narrative Review
Article. Iran J Public Health. 2015 Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087. Ei sidonnaisuuksia. Copyright ©
Iranian Public Health Association & Tehran University of Medical Sciences. Licensed under CC0 3.0 (luettu 27.5.2019).

Estrogeeni ja sen hapettumisen kautta syntyvät aineenvaihduntatuotteet voivat rikkoa
DNA:n rakennetta. Tämä depurinaatio voi johtaa syövän kehittymiseen.
Cavalieri E, Saeed M, Zahid M, Cassada D, Snow D.; Miljkovic M, Rogan E: Mechanism of DNA epurination by
Carcinogens in Relation to Cancer Initiation IUBMB Life 2012. 64(2): 169–179. https://doi.org/10.1002/iub.586
© 2019 International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Sidonnaisuudet: Syöpäsäätiöiden rahoittama
tutkimus. (luettu 16.5.2019).

Copyright -suojauksen takia lue itse:

5 maanosan 40 maan ruokamenekkitilastoja (FAOSTAT vv. 1961-97) rinta-,
munasarja- ja kohdun runko-osan syöpien
esiintyvyyteen verranneet tutkijat
havaitsivat korkeat yhteneväisyydet
(Pearsonin korrelaatiokerroin ad r=0.861) em.
syöpien ja eläintuotteiden (liha, maito,
juusto ja eläinrasva) kulutuksen välillä.

Ganmaa D, Sato A: The possible role of female sex hormones inmilk from pregnant cows in the development of
breast, ovarian and corpus utericancers. Medical Hypotheses Vol 65, Issue 6, 2005, Pages 1028-1037. Vain abstrakti
https://doi.org/10.1016/j.mehy.2005.06.026. (luettu 30.9.2018). Copyright © 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Suomessa em. kaltaiset tutkimustulokset ohitetaan enempiä huolestumatta
korrelaatiotilastoesimerkillä ”jäätelö hukuttaa”.
Kuvat: Grab Life By The Balls! Humor Blog /Flickr.com, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0). Tennispallot Pexels.com. Kartta

Pixabay.com.
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Australialaisen meijerijärjestön maitotutkimuksen
edustaja alansa lehdessä kiistää mahdollisuuden, että
lehmänmaidon estrogeenit voisivat edesauttaa rinta-,
munasarja- tai kohdun limakalvosyövän syntyä.
Perusteluksi hän esittää, että monien muiden
ihmissolujen lailla myös hormoneille reagoivat
solut sisältävät kaikki tarvittavat entsyymit
tuottamaan bioaktiivista estradiolia niille
runsaasti tarjolla olevien mieshormonien
esiasteista. Hänen mukaansa solut voivat
inaktivoida (?!) ne estrogeenit, joita ne eivät
halua käyttää -sitä paitsi maitotuotteiden
estrogeeneista vain 5% selviää ensivaiheen
metaboliasta maksaan.
Parodi P. Impact of cows’ milk estrogen on cancer risk. International Dairy Journal Volume22, Issue 1, January 2012,
Pages 3-14. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2011.08.006 Vapaasti saatavilla vain abstrakti. Sidonnaisuudet:
kirjoittaja edustaa meijeriteollisuuden Human Nutrition and Health Research -tutkimuskeskusta Australiassa.
(luettu 30.9.2018). Kuva: Jo-Anne McArthur / We Animals https://weanimals.org/photographs.

Parodin teoria siitä, että solut voisivat itse säädellä antavatko estrogeenin vaikuttaa
itseensä vaiko eivät, on mielenkiintoinen: Miten hormonaalinen ehkäisy voisi toimia, ellei
hormoneilla olisi vaikutusta?
Maitotuotteiden ja kuukautisten alun välistä yhteyttä selvittänyt poikkileikkaustutkimus
tehtiin vuosina 1999-2004 tehtyyn kyselyyn perustuen. Vastaajina oli 2657 iältään 20–49 v.
naista ja 1008 iältään 8-11 -vuotiasta tyttöä.
Aiemmissa tutkimuksissa heikko kuidun tai yksittäistyydyttymättömien rasvojen saanti,
korkea eläinproteiinin ja -rasvan sekä kalsiumin saanti ovat olleet yhteydessä
aikaistuneeseen puberteettiin, joskin eri tutkimusten tuloksissa on ollut vaihtelua.
Wileyn 2011 tutkimuksessa syntymäpainolla, ravinnon kokonaisenergia-, kokonaisrasvatai proteiinimäärällä ei ollut yhteyttä aikaistuneeseen menarkeen. Odotetusti pitkillä
kuukautiset alkoivat muita aiemmin ja ylipaino oli yhteydessä yli kaksinkertaiseen riskiin
varhaiseen murrosiän alkuun. BMI:n ohella muut murrosikän alkuun vaikuttavat tekijät
(fyysistä aktiivisuutta lukuunottamatta) vakioiden yllättävinä löydöksinä tuli esille, että ne
joilla maitorasvan saanti oli vähäisintä ja toisaalta kalsiumin saanti suurinta, oli n. 2 kertainen riski kuukautisten alkuun alle 12-vuotiaana verrattuna eniten maitorasvaa
/vähiten kalsiumia ravinnostaan saaneisiin (p<0.006). Maitotuotteiden käytöllä ei ollut
yhteyttä aikaistuneeseen puberteettiin.
Tutkija muistuttaa, että koska kyse oli poikkileikkaustutkimuksesta, sen perusteella ei
voida vetää syy- ja seuraussuhteita.
Wiley A: Milk Intake and Total Dairy Consumption: Associations with Early Menarche in NHANES 1999-2004. PLOS
2011 Feb 14. doi: 10.1371/journal.pone.0014685. Ei sidonnaisuuksia. Copyright Andrea S. Wiley. This is an openaccess article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. (luettu 3.6.2019).
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Laajassa Nurses’ Health Study II -seurantatutkimuksessa runsaan jogurtin käytön havaittiin
olevan yhteydessä anovulatoriseen hedelmättömyyteen. Tutkijat halusivat selvittää, onko
maitotuotteilla yhteyttä kuukautiskierron poikkeavuuksiin. 259 terveen, ka 27 -v. ikäisen
naisen hormonipitoisuuksia seurattiin ad 8 kertaa kahden kuukautiskierron aikana.
Osallistujat eivät olleet käyttäneet hormonaalista ehkäisyä ainakaan kolmeen tutkimusta
edeltäneen kuukauden aikana.
Erilaisten maitotuotteiden
käyttö, ja niistä saatujen
ravintoaineiden ja
-tekijöiden saanti kartoitettiin
neljästi kummassakin kierrossa.
Monimuuttuja-analyysissä
huomioitiin ikä, BMI, etninen
tausta, fyysinen aktivisuus,
Välimerellinen ruokavalioindeksi
(MDS), ravinnon
kokonaisenergia ja proteiini,
kuitu, kofeiini ja muut hormonit.
Jokainen annos maitotuotetta oli se sitten rasvaista tai
vähärasvaista - oli yhteydessä
5% laskuun seerumin estradiolitasossa. Jogurttia ja kermaa
lukuun ottamatta ovulaatioon
niillä ei kuitenkaan ollut yhteyttä
anovulatorisiin kiertoihin.
Verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet jogurttia lainkaan, vähänkään jogurttia syöneillä
ja kermaa käyttäneillä munasolu jäi irtoamatta n. 2 x todennäköisemmin (jogurtti < 0 annosta
RR: 2.1; 95% CI: 1.2, 3.7 ja kerma < 0 annosta RR: 1.8; 95% CI: 1.0, 3.2).

Maitotuotteiden kokonaiskulutus ja rasvaisten maitotuotteiden (kuten juustot) käyttö
olivat yhteydessä luteinisoivan hormonin (= LH) kohonneisiin seerumipitoisuuksiin.
Kim K, Wactawski-Wende J, Michels KA, Plowden TC, Chaljub EN, Sjaarda LA, Mumford SL.
Dairy Food Intake Is Associated with Reproductive Hormones and Sporadic Anovulation
among Healthy Premenopausal Women. J Nutr. 2017 Feb;147(2):218-226. doi:
10.3945/jn.116.241521. Copyright © 2017 American Society for Nutrition
https://nutrition.org/publications/guidelines-and-policies/license/ Ei sidonnaisuuksia.
(luettu 22.5.2019).
Kuvat: Kuukautiskierto Chris 73, commons.wikimedia.org. Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 Unported. Jogurtti Pixabay.com.
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SIINÄ MISSÄ MAITOTUOTTEIDEN KÄYTTÖ HEDELMÄLLISESSÄ IÄSSÄ YHDISTYI ESTROGEENITASON
LASKUUN, VANHEMMILLA NAISILLA TULOS ON OLLUT PÄINVASTAINEN:

Verenkierron steroidihormonien yhteys vaihdevuotensa ohittaneiden naisten
rintasyöpäesiintyvyyteen on tutkimuksissa tullut toistuvasti ja johdonmukaisesti esille.
766 vaihdevuosi-iän ohittaneen naisen poikkileikkaustutkimuksessa eniten maitotuotteita
käyttäneen neljänneksen keskimääräinen seerumin estradiolin kokonaispitoisuus oli +14%
(p=0.02) ja vapaan estradiolin pitoisuus +15% (p=0.03) suurempi kuin vähiten maitotuotteita
käyttäneen neljänneksen. Copyright vuoksi lue itse:
Brinkman M, Baglietto L, Krishnan K, English D, Severi G, Morris H, Hopper J, Giles G: Consumption of animal
products, their nutrient components and postmenopausal circulating steroid hormone concentrations. Eur J Clin Nutr.
2010 Feb;64(2):176-83. doi: 10.1038/ejcn.2009.129. Ei sidonnaisuuksia. (luettu 28.5.2019). Copyright RightsLink.

ESIMERKKEJÄ HORMONIVALMISTEIDEN ESTROGEENIPITOISUUKSISTA
Vagifem -paikallishoito 10 ug estradiolia/emätintbl.
Pausanol -emätinvoide 100 ug estriolia grammassa.
Qlaira-yhdistelmäehkäisytablettien sisältämä estrogeeni
(1-3 mg/tbl) on estradiolivaleraatti joka on luonnollisen
ihmisen 17ßestradiolin esteri (1 mg estradiolivaleraattia
= 0,76 mg eli 760 ug 17ß-estradiolia). Yleisemmin
yhdistelmäehkäisytableteissa käytetty etinyyliestradioli
sisältää etinyyliryhmän 17alfa-positiossa.
Qlaira valmisteyhteenveto, päivitetty 27.11.2018
http://spc.nam.fi/indox/english/html/nam/humspc/9/10729639.pdf

(luettu 22.5.2019).

Esimerkiksi Gestinyl-, Gestodilat-, Harmonet-, Meliane- ja Mercilon -merkkisissä epillereissä on 20 ug etinyyliestradiolia /tbl.
Nuvaring- emätinrenkaasta vapautuu verenkiertoon keskimäärin 0,015 mg
etinyyliestradiolia = 15 ug /vrk.

HOX!! Toisin kuin ravinnosta saadut hormonit,
yhdistelmäehkäisy asettaa munasarjat lepotilaan,
ja näin pienentää munasarjasyöpäriskiä.
Kuvat: Pari ja kyltit Pixabay.com. Ehkäisypillerit Anka Grzywacz
commons.wikimedia.com. Creative Commons Attribution 2.5
Poland.
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PROGESTERONI = keltarauhashormoni
Progestogeenit ovat sukupuolihormoneja, joiden tehtävänä
on säädellä kuukautiskiertoa ja säilyttää raskaus. Tärkein
keltarauhashormoneista on progesteroni, joka on pääasiassa
keltarauhasen ja raskauden aikana istukan tuottama steroidihormoni. Saksalaistutkijat pitivät jo v. 1975 harhaanjohtavana
maidon kutsumista ”hormonivapaaksi”.
Hoffmann B, Hamburger R, Karg H. Natural occurrence of progesterone in commercial milk products. Z Lebensm
Unters Forsch, 1975, 158 ( 5): 257–259. PMID: 1241645. Vapaasti luettavissa vain abstrakti.

Progesteroni syntyy pääasiallisesti munasarjoissa ja
istukassa. Tämä lisääntymisen kannalta välttämätön
hormoni vaikuttaa niin ovulaatioon, raskauden
ylläpitoon, rintojen kehittymiseen kuin seksuaalisiin
vasteisiinkin.
Hyvinkin pienet hormonimäärät on tutkimuksissa osoitettu
merkityksellisiksi: Vaikka suun kautta nautitun keltarauhashormonin
biologinen hyötyosuus on ≤ 10%. Silti sen on osoitettu nostavan niin
progesteronin, kuin sen aktiivisen aineenvaihduntatuotteen 20-alfadihydroprogesteronin pitoisuutta veressä. Näiden vaikutus kohdekudoksiinsa
on todennettu ihmisellä.
Steroidihormonit läpäisevät veri-maitoesteen.
Niinpä keinosiemennyksen onnistuminen voidaan
arvioida maidon keltarauhashormonipitoisuudesta.
Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their
Impact on Public Health - A Narrative Review Article. Iran J Public
Health.2015Jun;44(6):742-58. PMID: 26258087. Ei
sidonnaisuuksia. Copyright © Iranian Public Health Association &
Tehran University of Medical Sciences. CC BY 3.0. (luettu 27.5.19),
myös taulukon lähde:

KELTARAUHASHORMONIPITOISUUKSIA KAUPALLISISSA MAITOTUOTTEISSA, ug/l tai ug/kg:
RASVATON
MAITO

PIIMÄ

1.4 ug/l

6 ug/l

PROGESTERONI

RASVATON
MAITOJAUHE
17 ug/kg

MAITO

MAITOJAUHE

KERMA

v. 19742011
12 ug/l

98 ug/kg

43 ug/l

300 ug/kg

GOUDAJUUSTO
44 ug/l

KERMA
49 ug/l

VOI
141 ug/kg

JOGURTTI 17 ug/kg

tulokset julkaistu
v. 1998 ->

Kuvat: Sarjakuvat Mutts.comics. https://mutts.com/ Pariskunta ja maitolasi Pixabay.
Keinosiemennys: Sande van der Wel, (rajattu) Flickr.com, CC BY 2.0.
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PROGESTERONIN VIITEARVOT IHMISILLÄ HUSLAB:

V. 2016 julkaistussa tutkimuksessa progesteronia oli maidossa 15.5 ug/l (0.09- 42.95 ug/l)
Goyon A, Cai J, Kraehenbuehl K, Hartmann C, Shao B & Mottier P: Determination of steroid hormones in bovine milk
by LC-MS/MS and their levels in Swiss Holstein cow milk. Food Additives & Contaminants: Part A, 2016 33:5, 804816, DOI: 10.1080/19440049.2016.1175186. Copyright © 2018 Informa UK Limited /Rights Link.
Kirjoittajat ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia, mutta Shaoa lukuunottamatta kaikki ovat Nestlén
palkkalistoilla. Nestlén työntekijä A. Rolli myös keräsi näytteet, lisäksi artikkelin on kriittisesti arvioinut Dr. K. Fussell
on Nestlén työntekijä. Nestle on maailmanlaajuinen maitotuotteiden markkinoija: https://www.nestle.com/brands/dairy.
Vain abstrakti vapaasti luettavissa. (luettu 15.5.2019).

Solututkimuksissa 5α-P (5α-pregnane-3,20-dione) -hormoni on
todettu mitogeeniseksi(= solujakautumista edistäväksi), ja näin
ollen syövän kehittymiselle altistava. Toisaalta kehon oman
keltarauhashormonin aineenvaihduntatuotteilla 3αhydroksiprogesteroni eli 3αHP, 20α-hydroksiprogesteronilla on
päinvastainen vaikutus. 5α-P ja 3αHP vaikuttavat yhtä lailla
kaikkiin testattuihin rintarauhassolulinjoihin.
Lehmänmaidossa on kehon säätelymekanismit ohittavaa 5α-P -hormonia mutta ei
suojaavaa 3α-HP -hormonia. Siksi kollega Danbyn mukaan ei ole ihme, että maidon juonnin
lisääntyessä ovat lisääntyneet myös aknen, rintasyövän ja eturauhassyövän esiintyvyydet.
Sisäeritysjärjestelmämme toimii, kuten se on
ohjelmoitunut: dihydrotestosteronia valmistetaan,
kun käytettävissä on sen esiasteita.
Dihydrotestosteronin vaikutus on voimakkain niissä
kudoksissa, joissa on mieshormoneille reagoivia
reseptoreita, esimerkiksi ihon talirauhasissa,
eturauhas- ja rintarauhaskudoksissa.
Dihydrotestosteronin vaikutuksen estävillä
antiandrogeenisilla lääkkeillä, kuten spironolaktonilla
ja drospirenonilla voidaan hoitaa aknea. Erittäin
vaikean selässä esiintyvän aknen syynä on lähes aina
ylenpalttinen maitotuotteiden käyttö.
../..
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../.. 5α-reduktaasi -entsyymin estäjillä, kuten dutasteridillä, voidaan tehokkaasti
vähentää elimistössä syntyvän testosteronin määrää kohdekudoksissa. Lehmänmaidon
sisältämät 5α-P ja 5α-A pääsevät vaikuttamaan kehossa ilman kyseistä entsyymiäkin; ne
ovat jo ohittaneet tuon metabolisen muuntumisvaiheen.
Ne kasvattavat dihydrotestosteronin määrää ilman että
hypotalamuksen tai aivolisäkkeen hormonaaliset
palautemekanismit tai edes antiandrogeeniset lääkkeet
kykenisivät tähän vaikuttamaan. Siksi nämä maidon mukana
tulevat hormonit ovat ongelmalliset niin aknen kuin
eturauhassyövänkin kehittymisen kannalta.
Danby, F. W. Acne, dairy and cancer: The 5α-P link. Dermato-Endocrinology,
2009. Vol 1, Issue 1, 12–16. PMID: 20046583. Ei sidonnaisuuksia. Copyright ©
2009 Landes Bioscience. This is an open-access article licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. (luettu 3.3.2019).

Kantavien nautojen Saksassa myynnissä olleessa rasvassa on
mitattu korkeimmillaan 400 ug/kg -progesteronipitoisuuksia,
muussa karjassa pitoisuudet ovat olleet vain murto-osa tästä.
Syödyistä sukupuolihormoneista maksan ensikierron
aineenvaihdunnassa hajoaa n. 90 %. Nämä tutkijat
kommentoivat, ettei syödyillä hormoneilla ole merkitystä
ihmiselle.
S. Fritsche, H. Steinhart: Occurrence of
hormonally active compounds in food: a
review. Eur Food Res Technol. 1999. 209
:153–179. https://doi.org/10.1007/s002170050475.
© Springer-Verlag 1999. Sidonnaisuudet:
Fritsche työskentelee USDA:n nauta- ja
siipikarjataloustutkimusinstituutissa (Growth
Biology Laboratory, Livestock and Poultry
Sciences Institute, Agricultural Research Service,
U.S.D.A). (luettu 11.5.2019).

ESIMERKKEJÄ EHKÄISYVALMISTEIDEN KELTARAUHASHORMONEISTA
Ehkäisyvalmisteissa käytetään synteettisiä progestiinijohdoksia.
Esim. Microluton -minipillerissä on 30 ug levonorgestreeli keltarauhashormonia, ja Jaydess-kierukasta sitä vapautuu kohtuonteloon 6 ug/vrk. Useiden yhdistelmäehkäisypillerien keltarauhashormoni on gestodeeni 75 ug /pv. Nuvaring -emätinrenkaasta
vapautuu etonogestreeli –keltarauhashormonia n. 120 ug /vrk.
Kuvat: Sarjakuva Mutts.comics https://mutts.com/ Ehkäisypillerit, Pixabay.com. Jerseyrotuinen lehmä Oregon State
University/ Lynn Ketchum. (rajattu)/ Flickr.com. CC BY 2.0. Vasikka: Calf on the farm. Eden, Janine and Jim Flickr.com. CC BY 2.0.
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PROLAKTIINI = imetyshormoni
Nisän imeminen/lypsäminen vapauttaa imetyshormoni PROLAKTIINIA (PRL) aivolisäkkeen
etuosasta. Sitä on niin ihmisen, lehmän, lampaan, vuohen kuin rottaemojenkin maidossa.
Vielä v. 1986 luultiin, että aikuisen juodessa maitoa, sen
sisältämä prolaktiini hajoaisi vaikuttamattomaan muotoon
eikä maidon sisältämillä mieshormoneillakaan olisi kliinistä
merkitystä (Schams D, Karg H: Hormones in milk. Ann N Y Acad Sci, 1986
464:75-86). 10 vuotta myöhemmin osoitettiin, että
imeväisikäisillä maidon prolaktiini imeytyy ja säilyy
biologisesti aktiivisena vaikuttaen mm. lisääntymiselimistön
ja immuunijärjestelmän kehitykseen.
Ellis, L.A., Mastro, A.M. & Picciano, M.F. J Milk-borne prolactin and neonatal development. Mammary Gland Biol
Neoplasia. July 1996, Volume 1, Issue 3, pp 259–269. 1: 259. https://doi.org/10.1007/BF02018079. © Plenum
Publishing Corporation 1996. © 2018 Springer Nature Switzerland AG. (luettu 11.5.2019).

Kooste 9 tutkimuksen v. 1974-2011 mittauksista PROLAKTIINI MAIDOSSA 15.4  1 ug/l
Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their Impact on
Public Health - A Narrative Review Article. Iran J Public Health. 2015
Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087. Table 2. Ei sidonnaisuuksia.
Copyright © Iranian Public Health Association & Tehran University of
Medical Sciences. Licensed under CC BY 3.0.(luettu 27.5.19).

Kuvat: BabyGoosNursing.jpg (rajattu) © Jessica Skinner 2007; CC-BY-3.0. Kamelinvasa Pexels.com. Emo ja vasikka:
24.3.2015 ~ IIDALAINEN

https://hermithounds.com/2015/03/24/projektiivinen-empatia-ego-ja-erilaisuus-2/
Dr. Michael Klaper https://www.youtube.com/watch?v=u8YlCOCEUsk When Vegan Diets Don't Work 31.1.2019.
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TESTOSTERONI & ANDROSTENEDIONI = 4-Androstene-3,17-dione
Androstenedioni on kiveksien, munasarjojen ja lisämunuaiskuoren tuottama hormoni.
Kudostyypistä riippuen se voi toimia testosteronin, estronin ja estradiolin esiasteena.
National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. Androstenedione,
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Androstenedione (luettu 1.6.19).

SEERUMIN ANDROSTENEDIONIPITOISUUKSIEN VIITERAJAT IHMISILLÄ:
Pojat ennen pubertin alkua
0.06 - 0.37 ug/l
Pojat puberteetin vaihe Tanner 2-3
0.20 - 0.86 ug/l
Miehet
0.29 - 2.60 ug/l
Tytöt ennen puberteetin alkua
0.06 - 0.29 ug/l
Tytöt murrosiässä ennen kuukautisten alkua
0.17 - 0.72 ug/l
Naiset
0.09 - 2.95 ug/l
Tutkimus S -ADIONI päivitetty 05.12.2018 / AB Androstendioni, seerumista
Muunsin nanomoolit mikrogrammoiksi (androstenedionin moolimassa 286,4085 g/mol)
© HUSLAB-liikelaitos. https://huslab.fi/ohjekirja/1085.html (luettu 1.6.2019).

LEHMÄNMAIDOSSA 4-androstendioni ka 0.68 ug/l

(vaihteluväli 0.05-4.78 ug/l)

- Tutkimuksen lehmäotoksessa niistä oli tiineenä vain 46%
Goyon A, Cai J, Kraehenbuehl K, Hartmann C, Shao B & Mottier P: Determination of steroid hormones in bovine milk
by LC-MS/MS and their levels in Swiss Holstein cow milk. Food Additives & Contaminants: Part A, 2016 33:5, 804816, DOI: 10.1080/19440049.2016.1175186. Copyright © 2018 Informa UK Limited /Rights Link.
Kirjoittajat ilmoittavat, ettei heillä ole sidonnaisuuksia, mutta Shaoa lukuunottamatta kaikki ovat Nestlén
palkkalistoilla. Nestlén työntekijä A. Rolli myös keräsi näytteet, lisäksi artikkelin on kriittisesti arvioinut Dr. K. Fussell
on Nestlén työntekijä. Nestle on maailmanlaajuinen maitotuotteiden markkinoija: https://www.nestle.com/brands/dairy.
Vain abstrakti vapaasti luettavissa. (luettu 15.5.2019).

KOOSTE YHDEKSÄN TUTKIMUKSEN V. 1974-2011 TEHDYISTÄ MAITOMITTAUKSISTA:
Testosteroni 0.09  0.03 ug/l
5-steroidit (5alpha-pregnanedione 5α-P5 & alpha-androstanedione 5α-A) 3.0  1 ug/l
Oletus on, ettei maidon mieshormoneilla olisi vaikutusta maitoa juovien ihmisten
terveyteen, joskin tutkimustietoa aiheesta on niukasti. Niiden yhteys akneen on epävarma.
Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health - A Narrative Review
Article. Iran J Public Health. 2015 Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087. Ei sidonnaisuuksia. Copyright ©
Iranian Public Health Association & Tehran University of Medical Sciences. Licensed under CC0 3.0 Unported License.
(luettu 27.5.2019).

Mieshormonit voivat kiinnittyä estrogeenireseptoreihin ja muuntua (aromatisoitua)
kudoksissa naishormoniksi. Estrogeeniylimäärä puolestaan voi aiheuttaa miehille rintojen
kasvua (gynekomastiaa) sekä testosteroni- ja gonakotropiinitasojen laskua.
de Ronde W, de Jong FH. Aromatase inhibitors in men: effects and therapeutic options. Reprod Biol Endocrinol. 2011
Jun 21;9:93. doi: 10.1186/1477-7827-9-93. Copyright ©2011 de Ronde and de Jong; 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). Ei sidonnaisuuksia. (luettu 22.5.2019).
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IGF-1 ELI INSULIININKALTAINEN KASVUTEKIJÄ 1
Demonstration of the effect of the IGF-1 gene in dogs. Dan Bennet Creative Commons Attribution 2.0
Oletko tullut ajatelleeksi,
miksi suurten koirien
elinkäodote on saman
lajin pienempiä edustajia
huomattavasti lyhyempi?
Ihmisen(kin) kohdalla on
viitteitä, että pienet IGF-1
pitoisuudet ovat
yhteydessä
pitkäikäisyyteen.
Kananen L & Marttila S: Mikä
meitä vanhentaa? Vanhenemisen biologiset mekanismit ja miten niihin voi vaikuttaa. Duodecim 2019;135:1098-106.
Viitanneet tutkimukseen: Mathew R, Pal Bhadra M, Bhadra U: Insulin/insulin-like growth factor-1 signalling (IIS)
based regulation of lifespan across species. Biogerontology 2017;18:35-53. doi: 10.1007/s10522-016-9670-8. Ei
sidonnaisuuksia. (abstrakti luettu 6.6.2019).

IGF-1 on rakenteellisesti insuliinin kaltainen, monien kudosten
kasvua kiihdyttävä bioaktiivinen aine. Sen pitoisuus on
jokseenkin sama eri lajien (kuten ihmisen tai naudan) maidossa.
Eläinproteiini ylipäänsä, ja erityisesti maito kohottavat niitä
nauttineiden verenkierron IGF-1 -tasoja.
Nisäkkäät - ihmistä lukuun ottamatta - juovat maitoa vain
varhaislapsuudessaan, vieroitukseen asti. Ihmisen ja naudan
tarpeet ja kasvuvauhti poikkeavat toisistaan aika tavalla.
Kunkin nisäkkään maito on parasta turvaamaan juuri kyseisen lajin jälkeläisten vauhdikas
kasvu ja kypsyminen sekä täyttämään jälkeläisen ravitsemukselliset tarpeet. Siksi toisen
nisäkkään tuottaman maidon tarjoaminen ihmislapsille herättää kysymyksiä.
Wiley A: Milk Intake and Total Dairy Consumption: Associations with Early Menarche in NHANES 1999-2004. PLOS
2011 Feb 14. doi: 10.1371/journal.pone.0014685. Ei sidonnaisuuksia. Copyright Andrea S. Wiley. This is an openaccess article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License. (luettu 3.6.2019).

Maitotuotteiden kulutuksen
lisäämiseen pyrkivät tahot
markkinoivat maidon sisältämää
IGF-1:aa positiivisena asiana.
LEHMÄNMAIDON IGF-1
4  1 ug /l <- yhdeksän tutkimuksen
vv. 1974-2011 mittaukset.
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Yhä enenevästi on näyttöä siitä, että insuliini-IGF-1 (ISS) -polku säätelee ikääntymistä:
sen vähäisempi aktiivisuus lisää oksidatiivisen stressin sietoa. Jatkuvasti lisääntynyt
altistuminen IGF-1:n solujen jakautumista kiihdyttävälle vaikutukselle voi altistaa syövälle.
Naisilla geneettinen mutaatio, joka jarruttaa ISS-reittiä, rajaa pituuskasvua ja pidentää
elinikää.
Van Heemst D, Beekman M, Mooijaart S, Heijmans B Bernd W. Brandt Bas J. Zwaan P. Eline Slagboom Rudi G. J.
Westendorp: Reduced insulin/IGF‐1 signalling and human longevity. Aging Cell banner Volume 4, Issue2, Pages 7985. April 2005. https://doi.org/10.1111/j.1474-9728.2005.00148.x. Sidonnaisuudet: Tanskan talousministeriön
rahoittama. Open Access. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. (luettu 6.6.2019).

Maitotuotteiden käytön on todettu lisäävän veren
IGF-1 -pitoisuutta (linkit: Holmes et al, 2002; Morimoto et al,
2005). IGF-1:n on todettu vähentävän poikkeavien
solujen eliminointia elimistössä. Se on yhdistetty
moniin syöpätyyppeihin (ks. linkit Yu and Rohan,
2000; Goodwin et al, 2002; Stattin et al, 2004; Leosdottir et al,
2005; Gennigens et al, 2006, Renehan et al, 2004, 2006).
Ji J, Sundquist J, Sundquist K. Lactose intolerance and risk of lung,
breast and ovarian cancers: aetiological clues from a populationbased study in Sweden. Br J Cancer. Published online Oct 14, 2014.
Tutkijoilla ei sidonnaisuuksia. Copyright © 2015 Cancer Research UK.
Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercialShare Alike 3.0.

SEURAAVA TUTKIMUS LOKSAUTTI LEUKANI:
En ole aiemmin törmännyt maitoteollisuuden edustajan
esittävän maitoa kohtaan negatiivisia näkemyksiä.
Kirjoittaja katsoo tavallisen, insuliinituotantoa
voimakkaasti stimuloivan maidon olevan (aknen
aiheuttamisen ohella) yleiselle terveydelle niin haitallista,
että vaihtoehtoina olisivat joko maitotuotteiden käytön
välttäminen tai uudentyyppisen, vähemmän
hormonitoimintaan vaikuttavan maidon kehittely.
Copyright:n takia lue itse ENGLANNINKIELINEN TIIVISTELMÄ
TUTKIMUKSESTA: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21335995
Melnik BC. Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program.Evidence for acnepromoting effects of milk and other insulinotropic dairy products.2011;
67:131-45. doi: 10.1159/000325580. Copyright: All rights reserved. No
part of this publication may be translated into other languages,
reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, microcopying, or by any
information storage and retrieval system, without permission in writing
from the publisher. (luettu 3.3.2019).
Kuvat: Edellisen sivun sarjakuva mutts.comics https://mutts.com/ ja Drinking Calf; Trinkendes Kalb (4:3) Mark
Michaelis Flickr.com. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. Tällä sivulla lehmä Pixabay.com. Surprised
Face, Josh Engroff Flickr.com. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Insulin-like Growth Factor- 1 on anabolinen hormoni, joka voi edistää kasvaimien
kehittymistä lisäämällä solujen jakautumista ja estämällä poikkeavien solujen tuhoamista.
Pastörointi ei vaikuta pitoisuuteen. IGF-1 -pitoisuus on
kaikkiruokaisilla ja laktovegetaristeilla selvästi vegaaneja
korkeammalla tasolla.
IGF-1:n kohonneella seerumipitoisuudella on todettu yhteys
paksusuolen, haiman, kohdun limakalvon, rintarauhasen ja
eturauhasen syöpiin.
Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their Impact on
Public Health - A Narrative Review Article. Iran J Public Health. 2015
Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087. Ei sidonnaisuuksia. Copyright ©
Iranian Public Health Association & Tehran University of Medical Sciences.
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported
License. (luettu 27.5.2019).

12-vuotiaiden 82 tytön IGF-1 -pitoisuus nousi 1½ vuodessa
selvästi enemmän maitoa 4.7 dl/pv kuin 1.5 dl/pv juoneilla
(+35% vs. +25%, p = 0.02). Tutkijat katsoivat tämän yhdeksi
tekijäksi, maitoryhmässä luun mineralisaatiota tapahtui 12.5%
enemmän.
He jättivät mainitsematta, että kontrolliryhmä jäi vaille
maitoon lisättyä luille elintärkeää D-vitamiinia, jota vaille
kontrolliryhmä jäi.
(Ks. D-vit. merkitys luustolle osio RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> D-vit.)

Itse asiassa D-vitamiinia ei mainita sanallakaan koko
artikkelissa, joskin ”our results may be due, at least
in part, to nutrients other than calcium”.
Cadogan J, Eastel R, Jones N, Barker ME 1997 Milk intake and bone mineral
acquisition in adolescent girls: Randomized, controlled intervention
trial. BMJ 317: 1255–1260. Tutkijat ilmoittivat, ettei heillä olisi
sidonnaisuuksia, vaikka Cadogan oli saanut Iso-Britannian
meijeriteollisuudelta Nutritional Consultative Panel of the UK Dairy
Industry apurahan. Copyright notice (luettu 2.6.2019).

IGF-1 on mitogeeninen eli solujakautumista kiihdyttävä
tekijä. Copyrightin vuoksi lue itse:
Maliou D & Bitam A: Implication of milk and dairy products consumption
through insulin-like growth factor-I in induction of breast cancer risk factors
in women. Nutrition Clinique et Métabolisme Volume 29, Issue
4, December 2015, Pages 219-225.
https://doi.org/10.1016/j.nupar.2015.09.006. Vain abstrakti, jossa ei
sidonnaisuusilmoitusta. Copyright © 2015 Elsevier Masson SAS. All rights
reserved. Rights Link.
Kuvat: Sarjakuva mutts.comics https://mutts.com/. Maitopullo ja muki Pixabay.com. Kiihdytys Pexels.com.
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Aiemmista tutkimuksista saadun datan mukaan, maidon käyttöön yhdistyvä veren IGF-1 tason nousu vähintäänkin säilyy, ja voi edelleen kasvaa ajan kuluessa. Kiinassa tehdyssä yli
400 lapsen satunnaistetussa vertailututkimuksessa täysmaito nosti vuodessa IGF-1 pitoisuutta 9%, ja kahdessa vuodessa ero oli jo +20% kontrolleihin nähden (p < 0.05).
Britanniassa 80 iältään 12-v. tyttöjen satunnaistetussa
tutkimuksessa 3 dl päivittäinen maitoannos nosti IGF-1-tasoja
puolessa vuodessa +10% vertailuryhmää korkeammalle, ja vuodessa
ero oli kasvanut jo +17%:iin.
Tutkijat halusivat omalta osaltaan selvittää lehmänmaidon
vaikutusta lasten kasvua kiihdyttävien hormonien pitoisuuksiin.
Ohessa 10-vuotiaiden 46 mongolialaisen tytön
ja pojan kasvuhormoni-, insuliininkaltaisen
kasvutekijän arvot sekä ja IGF-1/IGFBP-3 suhde
ennen ja jälkeen kuukauden mittaisen
maitojakson, jona aikana lapset joivat
iskukuumennettua täysmaitoa 7.1 dl päivässä.
Pulssimaisesti erittyvän kasvuhormonin nousu
+44% ei ollut tilastollisesti merkitsevä, ja
tutkijat valittelevat sitä, etteivät resurssipulassa
voineet ottaa toistuvia GH-näytteitä.
Insuliininkaltaisen kasvutekijän (IGF-1) +23%
nousu sen sijaan oli tilastollisesti merkitsevä,
samoin kuin +16% nousu kyseisen
kasvutekijän suhteessa sitä sitovaan proteiiniin.
Samojen tutkijoiden kevytmaidolla ja kasvimaidolla
toteuttamassa satunnaistetussa vaihtotutkimuksessa
28 terveen 6-8 -vuotiaan tytön GF(= kasvuhormoni)-, IGF-1 ja
IGFBP-3( = insulin-like growth factor binding protein 3) -pitoisuuksissa
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa viikon kevyt- ja
kasvimaitojaksojen välillä.
Rich-Edwards J, Ganmaa D et. al: Milk consumption and the prepubertal somatotropic axis. Nutr J. 2007; 6: 28.
doi: 10.1186/1475-2891-6-28 Ei sidonnaisuuksia. Copyright © 2007 Rich-Edwards 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), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original work is properly cited. (luettu 29.5.2019).
Kuvat: Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. Jalat pexels.com.
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Päivittäinen maidon juonti nuoruudessa (mutta ei keski-iässä tai vanhuudessa) yhdistyi
huomattavasti suurentuneeseen eturauhassyövän riskiin 24-vuotisessa tutkimuksessa,
jonka aikana todettiin 1123 eturauhassyöpää. Perusteellisessa monimuuttujavakioinnissa
oli huomioitu myös säännölliset lääkärissäkäynnit. Copyright vuoksi lue itse:
Torfadottir JE, Steingrimsdottir L et. al. Milk intake in early life and risk of advanced prostate cancer. Am J
Epidemiol. 2012 Jan 15;175(2):144-53. doi: 10.1093/aje/kwr289 Ei sidonnaisuuksia. Copyright American Journal of
Epidemiology © The Author 2011. Published by Oxford University Press on behalf of the Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health. All rights reserved.

Kohonnut IGF-1 -seerumipitoisuus oli 12 seurantatutkimuksen analyysissä selvässä ja
merkittävässä yhteydessä korkeampaan eturauhassyöpäriskiin. Copyright vuoksi lue itse:
Roddam AW, Allen NE, Appleby P, Key TJ, Ferrucci L, Carter
HB, Metter EJ, Chen C, Weiss NS, Fitzpatrick A, Hsing AW,
Lacey JV Jr, Helzlsouer K, Rinaldi S, Riboli E, Kaaks R, Janssen
JA, Wildhagen MF, Schröder FH, Platz EA, Pollak M,
Giovannucci E, Schaefer C, Quesenberry CP Jr, Vogelman JH,
Severi G, English DR, Giles GG, Stattin P, Hallmans G,
Johansson M, Chan JM, Gann P, Oliver SE, Holly JM,
Donovan J, Meyer F, Bairati I, Galan P. Insulin-like growth
factors, their binding proteins, and prostate cancer risk:
analysis of individual patient data from 12 prospective
studies. Ann Intern Med. 2008 Oct 7;149(7):461-71, W83-8.
PubMed PMID: 18838726; PubMed Central PMCID:
PMC2584869. PMC Copyright Notice (luettu 1.6.2019).

The Endogenous Hormones and Prostate Cancer Collaborative Group on havainnut, että
matala SHBG : IGF-1 -suhde kasvattaa eturauhassyövän riskiä.
Endogenous Hormones and Prostate Cancer Collaborative Group, Roddam AW, Allen NE, Appleby P, Key TJ. et. al.
Endogenous sex hormones and prostate cancer: a collaborative analysis of 18 prospective studies. J Natl Cancer Inst.
2008 Feb 6;100(3):170-83. doi: 10.1093/jnci/djm323. Permissions Rights Link. (luettu 3.6.2019).

1 237 584 miesvuoden tutkimuksessa
jokainen 35 g maitoproteiinia/pv nosti
riskiä sairastua eturauhassyöpään + 32 %.
Lisäksi maitoperäinen kalsium oli
yhteydessä suurentuneeseen
prostatasyöpäriskiin. Copyright vuoksi lue itse:
Allen NE, Key TJ, Appleby PN, Travis RC, Roddam AW, Tjønneland A,
Johnsen NF, Overvad K, Linseisen J, Rohrmann S, Boeing H, Pischon T,
Bueno-de-Mesquita HB, Kiemeney L, Tagliabue G, Palli D, Vineis P, Tumino
R, Trichopoulou A, Kassapa C, Trichopoulos D, Ardanaz E, Larrañaga N,
Tormo MJ, González CA, Quirós JR, Sánchez MJ, Bingham S, Khaw KT,
Manjer J, Berglund G, Stattin P, Hallmans G, Slimani N, Ferrari P, Rinaldi S,
Riboli E. Animal foods, protein, calcium and prostate cancer risk: the
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. Br J Cancer.
2008 May 6;98(9):1574-81. doi: 10.1038/sj.bjc.6604331. Copyright 2008,
Cancer Research UK (luettu 2.6.2019).
Kuvat: Vasikkakasvattamo Outokummussa 1/2015, Oikeutta Eläimille https://vimeo.com/118224716. Purkeista itse otettu.
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Maailman Syöpäsäätiön (WCRF) rahoittamassa
32 väestöseurantatutkimuksen meta-analyysissä maitotuotteiden
päivittäinen käyttö, sekä maidon (muttei muualta saatu) kalsium
yhdistyivät annosriippuvaisesti eturauhassyövän riskiin.
Copyright vuoksi lue itse:
Aune D, Navarro, Rosenblatt DA, Chan DS et al, Dairy products, calcium, and prostate
cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Am J Clin
Nutr. 2015 Jan;101(1):87-117. DOI:10.3945/ajcn.113.067157 Ei sidonnaisuuksia.
© 2015 American Society for Nutrition. Copyright © 2019 Oxford University Press
/Rights Link.

Maidon ja erityisesti heraproteiinin/kaseiinin runsaasti sisältämät
BCAA (=haaraketjuiset aminohapot, ks. osio Proteiini) nostavat
aterianjälkeisiä insuliinitasoja ja seerumin IGF-1 -pitoisuutta. Sekä
BCAA, insuliini, että IGF-1 aktivoivat syövälle altistavaa mTORC1 signalointia.
Melnik BC, John SM, Carrera-Bastos P, Cordain L. The impact of cow's milk-mediated
mTORC1-signaling in the initiation and progression of prostate cancer. Nutr Metab (Lond).
2012 Aug 14;9(1):74. doi: 10.1186/1743-7075-9-74. Ei sidonnaisuuksia. This is an Open
Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) (luettu 2.6.2019).

5/2019 julkaistun katsausartikkelin maitotuotteiden ja eturauhassyövän yhteyksistä tehnyt
tutkija toteaa, että miesten kannattaisi välttää kaikkia lypsymaitotuotteita. Globaalin
eturauhassyöpäyhdistyksen tai Suomen Syöpäyhdistyksen sivustoilla ei maidosta varoitella.
Vasconcelos A, Santos T, Ravasco P, Neves PM. Dairy Products: Is There an Impact on Promotion of Prostate Cancer?
A Review of the Literature. Front Nutr. 2019 May 14;6:62. doi: 10.3389/fnut.2019.00062. Ei sidonnaisuuksia.
Copyright © 2019 Vasconcelos, Santos, Ravasco and Neves. An open-access article distributed under the terms of
the Creative Commons Attribution License (CC BY). (luettu 2.6.2019).

ETURAUHASSYÖVÄN ESIINTYVYYS SUOMESSA ks. KAAVIO
Helsingin yliopiston urologian apulaisprofessori Antti Rannikon
ylläpitämältä sivustolta:
https://www.suomalaineneturauhassyopa.fi/esiintyvyydesta.

IGF-1 ja rintasyövän välisen yhteyden vuoksi nämä tutkijat suosittelevat, että naiset eivät
joisi maitoa, vaan käyttäisivät mieluummin kasvimaitotuotteita. Copyright vuoksi lue itse:
Maliou D & Bitam A: Implication of milk and dairy products consumption through insulin-like growth factor-I in
induction of breast cancer risk factors in women. Implication de la consommation de lait et des produits laitiers à
travers le facteur de croissance analogue à l’insuline dans l’induction des facteurs de risque du cancer du sein chez les
femmes. Nutrition Clinique et Métabolisme Volume 29, Issue 4, December 2015, Pages 219225.https://doi.org/10.1016/j.nupar.2015.09.006. Vapaasti saatavilla olevassa abstraksissa ei
sidonnaisuusilmoitusta. Copyright © 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved /Rights Link.
Kuvat: Miehet pxhere.com. Suomen lippu Pixabay.com.
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IGF-1 voi olla osallinen munasarjojen monirakkulataudin
(PCOS) kehittymiseen. 8-vuotisessa 18 555 naisen seurantatutkimuksessa havaittiin, että ≥ 2 rasvatonta maitotuoteannosta/pv käyttäneillä oli ovulaatio-ongelmia lähes kaksi
kertaa yleisemmin, kuin niitä korkeintaan yhden annoksen
viikossa kuluttaneilla (RR 1.85 p=0.002).
Copyright vuoksi lue itse:
J.E. Chavarro, J.W. Rich-Edwards, B. Rosner, W.C. Willett; A prospective study of dairy foods intake and
anovulatoryinfertility, Human Reproduction, Volume 22,Issue 5, 1 May 2007, Pages 1340–1347. DOI:
10.1093/humrep/dem019. Tutkimuksen rahoitus julkinen, muuta sidonnaisuusilmoitusta en löytänyt.
© The Author 2007. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of Human Reproduction
and Embryology. All rights reserved. (luettu 1.6.2019).

47 355 naisen Nurse Health Study II -tutkimuksessa havaittiin, että eniten maitotuotteita
kuluttaneilla esiintyi vaikeaa aknea viidenneksen enemmän kuin vähiten käyttäneillä
(p=0.002). Vahvin yhteys löytyi rasvattoman maidon käytön ja aknen välille, + 44% (p=0.03).
Myös raejuuston ja kermajuuston käyttö yhdistyivät aknen esiintyvyyteen Tutkijat
epäilevät, että maidon hormoneilla ja IGF-1:lla on aknea pahentava vaikutus.
Copyright vuoksi lue itse:
Adebamowo, Clement A. Spiegelman D, Danby F, Frazier A, Willet W, Holmes M: High school dietary dairy intake and
teenage acne. Journal of the American Academy of Dermatology , Volume 52 2005 , Issue 2 , 207 – 214.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2004.08.007. Vapaasti saatavilla olevassa abstraktissa ei ole mainittu mahdollisia
sidonnaisuuksia. NHS II -tutkimus on saanut sekä julkista että kaupallista rahoitusta. Copyright © 2019 Elsevier Inc.

Kuvat: Piirros Pixabay.com. Calf-cow. Doc Searls Flickr.com. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0
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KOOSTE YHDEKSÄN TUTKIMUKSEN V. 1974-2011 TEHDYISTÄ MITTAUKSISTA:

PGE2 (prostaglandiini, tulehduksenvälittäjähormoni) 2,4  0.3 ug /litrassa maitoa
PGE2α (prostaglandiini, tulehduksenvälittäjähormoni) 2.0 ± 0.5 ug /litrassa maitoa

Lehmänmaidon prostaglandiinit hajoavat nopeasti maksassa biologisesti
merkityksettömiksi yhdisteiksi. Maitotuotteiden korkeaa prostaglandiinipitoisuutta voidaan
pitää osoituksena lypsetyn lehmän utaretulehduksesta tai muusta tulehdussairaudesta.
(Ks. kappale ”Viatonta visvaa”).

Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health - A Narrative Review
Article. Iran J Public Health. 2015 Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087; PubMed Central PMCID:
PMC4524299.Ei sidonnaisuuksia. Copyright © Iranian Public Health Association & Tehran University of Medical
Sciences. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. (luettu 27.5.2019).
Kuvat: ”Vapaa lehmä” (rajattu) Shpernik088 commons.wikimedia.org, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Vasikat freefromharm.org. https://freefromharm.org/ Sarjakuva: mutts.comics https://mutts.com/
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KORTIKOIDIT ELI STRESSIHORMONIT
Maidon kortikoidipitoisuus on ihmisen seerumipitoisuutta vähäisempi.
Lehmänmaidon mukana ihmisen ruuansulatuskanavaan päätyvän kortisolin mahdollisista
biologisista vaikutuksista on vain vähän tutkimustietoa.
KOOSTE YHDEKSÄN TUTKIMUKSEN V. 1974-2011 TEHDYISTÄ MAITOMITTAUKSISTA:

Kortikosteroidit 14 ± 4 ug/l
Malekinejad H, Rezabakhsh A. Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health - A Narrative Review
Article. Iran J Public Health. 2015 Jun;44(6):742-58. PubMed PMID: 26258087; PubMed Central PMCID:
PMC4524299.Ei sidonnaisuuksia. Copyright © Iranian Public Health Association & Tehran University of Medical
Sciences. Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. (luettu 27.5.2019).

IHMISEN VIITEARVOT
S -KORSOL

Moolimassalla 362,5 g/mol
muunsin HUS nanomoolit
mikrogrammoiksi

2 kk-1 v
2 v-13 v
14 v-15 v
16 vAikuiset, aamu

24 - 229 ug/l
25- 229 ug/l
25- 286 ug/l
54- 236 ug/l
62 -180 ug/l

Kortisolierityksessä on selvä vuorokaudenajan vaihtelu:
Iltapäiväarvot n. 25 - 40 % aamuarvoja alhaisemmat.
Lievästi kohonneita arvoja tavataan erilaisissa
stressitilanteissa. Estrogeenit, raskaus ja ehkäisypillerit
lisäävät kantajaproteiinin (transkortiinin) määrää ja sen
myötä kortisolipitoisuutta.
Tutkimus S -Korsol päivitetty 13.09.2018.
https://huslab.fi/ohjekirja/2129.html © HUSLAB-liikelaitos
(luettu 2.6.2019).

Kuvat: Jo-Anne McArthur / We Animals https://weanimals.org/photographs. Sarjakuva mutts.comics.
https://mutts.com/. Just born calf | Sander van der Wel | Flickr https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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SYNTEETTISESTI TUOTETTU KASVUHORMONI
= synthetic bovine growth hormone, rBGH / rBST
HOX!! Suomessa ei käytetä steroideja tuotantoeläimillä.
Sekä - glyfosaatin kehityksestä kuuluisaksi tullut- Monsanto, että Yhdysvaltain Ruoka- ja
lääkitysvirasto: Kasvuhormoneilla käsiteltyjen(kin) lehmien maito on turvallista
ihmisten käyttää: IGF-1 -tasot ovat samaa luokkaa näiden, ihmisten ja
luomulehmien maidossa. Nykyään vain pieni osa USA:n lehmistä käsitellään

kasvuhormonilla.
Wiley A: Milk Intake and Total
Dairy Consumption:
Associations with Early
Menarche in NHANES 19992004. PLOS 2011 Feb 14.
doi: 10.1371/journal.pone.0014685.

Ei sidonnaisuuksia.
Copyright Andrea S. Wiley.
This is an open-access article
distributed under the terms
of the Creative Commons
Attribution License. (luettu
3.6.2019).
Kaavio kasvuhormonin
vaikutuksista, Mind map
showing a Summary of Growth
Hormone Physiology.
Madhero88, Wikimedia
Commons Creative
Commons Attribution 3.0
Unported.
Kuva: Tanskalainen Belgian Blue
-lihanauta. Koe van Belgisch
blauwe ras. Stoolhog CC BY-SA
3.0 (rajattu).

Kasvuhormoniylimäärä keski-iässä yhdistyy elinikää lyhentäviin metaboliseen
oireyhtymään ja tyypin 2 diabeteksen syntyyn.
Van Heemst D, Beekman M, Mooijaart S, Heijmans B Bernd W. Brandt Bas J. Zwaan P. Eline Slagboom Rudi G. J.
Westendorp: Reduced insulin/IGF‐1 signalling and human longevity. Aging Cell banner Volume 4, Issue2, Pages 7985. April 2005. https://doi.org/10.1111/j.1474-9728.2005.00148.x. Sidonnaisuudet: Hollannin talousministeriön
rahoittama. Open Access. Copyright © 1999-2019 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. (luettu 6.6.2019).
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Soijaruokien ja -juomien nauttimisella ei ole epäsuotuisia
hormonivaikutuksia naisille tai miehille, päinvastoin. Tutkimukset ovat
osoittaneet kasviproteiinien olevan edullisia mm. sydän- ja verisuonisekä munuaisterveydelle. Kasvi- ja sienikunnan flavonoideilla on
antioksidanttisia, antimikrobisia ja tulehdusta lievittäviä ominaisuuksia.
Soijapapujen genisteiini voi edellä mainittujen etujen
lisäksi hillitä syöpäsolujen kasvua solunulkoisen signaalisäädellyn kinaasientsyymin (ERK) välityksellä. Sillä on
todettu myös kipua vähentävää ja niveliä suojaavaa
vaikutusta. Niinpä genisteiini on tutkimuksissa yhdistynyt
tulehduksellisten sairauksien lievittymiseen. Se estää
nivelkalvotulehdukseen(kin) liittyvien interleukiini-1β:n (IL1β), tuumorinekroositekijä -alfan (TNF-α) sekä nivelkalvoja
tulehduttavien epidermaalisen kasvutekijän (EGF) ja matrixmetalloproteinaasi-9:n (MMP-9) negatiivisia vaikutuksia.
Solututkimusten perusteella genisteiinistä voidaan ehkä kehittää reumalääkekin.
Badsha H: Role of Diet in Influencing Rheumatoid Arthritis Disease Activity. J. Reumatol. 2018 Feb 8;12:19-28.
doi: 10.2174/1874312901812010019. Ei sidonnaisuuksia. Copyright © 2018 Humeira Badsha.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International
Public License (CC-BY 4.0), (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). (luettu 7.6.2019).

Englanninkielinen puhe, jossa valotetaan mm. soijalla pelottelun taustoja:
Spotting Fake Health Information - Pam Popper https://www.youtube.com/watch?v=4xobF4k2GTc soijatutkimukset 40 min kohdalla. Ks. Weston Price osiosta RUOKAVALIOT -> Lihaisat ruokavaliot.

50 pojan ja 51 tytön seurantatutkimuksessa
heidän sukupuoliominaisuuksissaan tai
sukupuolielinten kehityksessä ei ollut
merkitsevää eroa 35:n rintamaidolla, 32:n
lehmänmaidosta tehdyllä vastikkeella ja 34:n
soijapohjaisella vastikkeella ruokittujen lasten
välillä 4 kk (jolloin soijaperäisten isoflavonoidien
pitoisuus oli korkeimmillaan) eikä 5 v. iässä.
Andres A. Moore M, Linam L, Casey P, Cleves M & Badger T:Compared with Feeding Infants Breast Milk or Cow-Milk
Formula, Soy Formula Feeding Does Not Affect Subsequent Reproductive Organ Size at 5 Years of Age. J Nutr
2015;145(5):871-5. https://doi.org/10.3945/jn.114.206201. Sidonnaisuudet: USA:n Maatalousministeriön
rahoittama tutkimus. © 2015 American Society for Nutrition, © 2019 Oxford University Press. (luettu 29.5.2019).
Kuvat: soijapalot Pxhere.com. Soijan puinti Pixabay.com. Lapset Pixnio.com.
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Soijapohjaisia äidinmaidonvastikkeita on ollut markkinoilla yli 100 vuoden ajan. Konsensus
vallitsee soijan turvallisuudesta imeväisiän ohittaneille lapsille, teineille ja aikuisille,
mutta useat soijavastikkeiden vaikutuksia selvittäneet tutkimukset ovat herättäneet
epäilystä tuotteen turvallisuudesta vauvoille ja heidän kehitykselleen: isoflavonoidit
siirtyvät äidistä sikiöön, ja vastikkeista vauvojen verenkiertoon.
Laajaan tutkimusnäyttöön pohjautuen Amerikan Akateeminen
Lastenlääkäriyhdistys (The American Academy of Pediatrics, AAP) on
todennut soijapohjaiset vastikkeet turvallisiksi ja tehokkaiksi
ravitsemuksen turvaajiksi.
Niitä on suositeltu lehmänmaitoallergisille ja laktoosiintoleranteille vauvoille sekä hoidoksi moniin imeväisten
ongelmiin, kuten nirsoiluun, ilmavaivoihin ja pulautteluun.
Vandenplas Y, Castrellon P, Rivas R, Gutiérrez C, Garcia L, Jimenez J, Anzo A, Hegar B, Alarcon P: Safety of soyabased infant formulas in childrenBr J Nutr 2014;111:1340-60. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114513003942.
Tutkimusta ei rahoittanut yksikään kaupallinen taho. Vandenplas oli työurallaan Abbot Nutritionin palkkalistoilla,
nykyään eläkkeellä. Abbotin tuotteista suurin osa on lehmänmaito- ja herapohjaisia, mutta myös soijapohjaisia
löytyy. Muilla kirjoittajilla ei sidonnaisuuksia. Copyright: © The Authors 2013.

Soijapohjaista äidinmaidonkorviketta tarjotaan
Yhdysvalloissa nykyisin noin viidennekselle imeväisistä. Soija
sisältää naissukuhormoni estrogeenin kaltaista hormonia,
fytoestrogeenia, jonka on epäilty aiheuttavan häiriöitä
runsaasti soijaa nauttineiden lasten sukupuolisessa
kehityksessä. Soijapohjaiset äidinmaidonvastikkeet ovat
kuitenkin ainakin lapsen seksuaalisen kehityksen kannalta
yhtä turvallisia kuin lehmänmaidosta valmistetut:
Vv. 1965-78 toteutetussa yli 800 lapsen seurantatutkimuksessa kartoitettiin soija- ja
lehmänmaitopohjaista vastiketta vauvana nauttineiden aikuisten sukupuolista kehitystä ja
terveyttä. Nyt jo aikuisikään ehtineeltä tytöiltä tiedusteltiin kuukautiskierrosta ja
hedelmällisyydestä, pojilta sukukypsyyden mahdollisesta viivästymisestä ja
hedelmällisyyteen liittyvistä ongelmista. Tutkimuksessa selvitettiin myös tutkimukseen
osallistuneiden sairastamia hormonihäiriöitä, syöpiä sekä kartoitettiin heidän sukupuolista
orientaatiotaan. Ainoastaan menstruaation kestossa havaittiin pieni, vajaan vuorokauden
mittainen ero soijalla ja maidolla ravittujen tyttöjen välillä.
Uutispalvelu Duodecim: Soijavastikkeet eivät uhkaa seksuaalista kehitystä.
21.08.2001. Artikkelin tunnus: uut01657. © 2019 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=uut&p_artikkeli=uut01657
(luettu 29.5.2019). Viitattu: Strom B, Schinnar R, Ziegler E et al. Exposure to Soy-Based
Formula in Infancy and Endocrinological and Reproductive Outcomes in Young
Adulthood. JAMA 2001: 286:807-814. Sidonnaisuudet: Tutkimusta ovat rahoittaneet
International Infant Formula Council, joka on kaikenlaisten vastikkeiden valmistajien
yhteistyöelin sekä Ross Products Division, Nestle ja Meal Johnson Nutritionals.
Kuvat: Vauva pxhere.com, lapset Pexels.com. Sarjakuva Mutts.com https://mutts.com/.
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Kansainvälinen, sitoutumaton 9-henkinen tutkijaryhmä halusi
tehdä perusteellisen selvityksen aiheesta, niin että mahdollisesti
haitalliseksi osoittautuva soijavastike tiedettäisiin vetää pois
markkinoilta. Vaikka fytoestrogeeneja on tutkittu lukuisissa
eläinkokeissa, niiden perusteella ei voi arvioida isoflavonoidien
mahdollisia riskejä ihmislapsille.
Lastenlääkärit ja tilastotieteilijät tekivät hengästyttävän työn
käydessään läpi kaikki v. 1909 – 7/2013 julkaistut englannin- ja
espanjankieliset ihmistutkimukset, joissa oli riittävät tiedot
vastikkeiden käytöstä, lasten kasvusta ja kehityksestä (aina 18
ikävuoteen saakka) sekä asianmukaisesti toteutettu
verikoeseuranta.
Soijapohjaisissa vastikkeissa on isoflavonoideja 32–47 mg/l, kun äidinmaidossa niitä on
vain 1–10 μg/l. Näistä kolme yleisintä ovat genisteiini, daidzeiini, ja vähäisemmässä määrin
glysiteiini. Genisteiinin ja daidzeiinin pitoisuudet olivatkin suuremmat soijavastikeryhmässä
verrattuna lehmänmaito- ja rintamaitoryhmiin. Näistä ei kuitenkaan aiheutunut haittoja
hormonaaliselle, immunologiselle tai hermostolliselle kehittymiselle, eikä liioin
lisääntymisterveyteen.
Lasten seerumin hemoglobiini- proteiini-, sinkki- ja kalsiumpitoisuudet eivät vaihdelleet
vastikkeita saaneiden ryhmissä verrattuna rintamaidolla ruokittuihin. Myös kasvu,
luuterveys ja aineenvaihdunnallinen kehitys olivat yhtäläiset eri ryhmien välillä.
Vandenplas Y, Castrellon P, Rivas R, Gutiérrez C, Garcia L, Jimenez J, Anzo A, Hegar B, Alarcon P: Safety of soyabased infant formulas in childrenBr J Nutr 2014;111:1340-60. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007114513003942.
Tutkimusta ei rahoittanut yksikään kaupallinen taho. Vandenplas oli työurallaan Abbot Nutritionin palkkalistoilla,
nykyään eläkkeellä. Abbotin tuotteista suurin osa on lehmänmaito- ja herapohjaisia, mutta myös soijapohjaisia
löytyy. Muilla kirjoittajilla ei sidonnaisuuksia. Copyright: © The Authors 2013.

Kuvat: rotta ja kirjasto Pixabay.com. Sarjakuva Mutts.com. https://mutts.com/

42

Soijapapujen proteiinista vapautuu ruuansulatuskanavan alkuosan entsyymien vaikutuksesta
soijamorfiineja-4, -5, -6 ja -7. Ne kiinnittyvät μ tyypin opioidireseptoreihin kuten kaseomorfiinitkin.
Soijamorfiinien ahdistusta lievittävä vaikutus on
kuitenkin tuplaten vahvempi. Soijamorfiinit
hillitsevät ylensyöntiä ja kohentavat niin sokerikuin rasva-aineenvaihduntaakin. Eläinkokeissa,
joissa hiirille on ensin aiheutettu diabetes,
soijamorfiini-5 on vähentänyt rasvan kertymistä
niiden maksaan ja laskenut veren triglyseridiarvoja.
Oryzatensiini on peräisin riisialbumiinista. μ tyypin opioidireseptoreiden lisäksi se kiinnittyy
myös C3a-reseptoreihin ja vaikuttaa
immuunivasteeseen (Yoshikawa M. Exorphins. In: Kastin AJ,
editor. Handbook of Biologically Active Peptides. 2nd ed. London:
Academic press; 2013. pp. 1570-1576).

Rubiskoliini on pinaattiproteiiniperäinen
opioidiagonisti, joka kiinnittyy δ-tyypin reseptoriin.
Hiirikokeiden perusteella sillä voi olla kipua ja
ahdistusta lievittävää, sekä muistijälkiä vahvistavaa
vaikutusta.
Sevda Arısoy, Işık Çoban and Özlem Üstün-Aytekin: Food-Derived
Opioids: Production and the Effects of Opioids on Human Health
[Online First], IntechOpen March 25th 2019. DOI:
10.5772/intechopen.84195. Available from:
https://www.intechopen.com/online-first/food-derived-opioidsproduction-and-the-effects-of-opioids-on-human-health. Ei
sidonnaisuuksia. © 2019 The Author(s). Licensee IntechOpen.
the Creative Commons Attribution 3.0 License. (luettu 10.6.2019).
Kuvat: Soijapelto Pixabay.com. Riisikasveja Pxhere.com. Pinaattia Pixnio.com. Sarjakuvat Mutts https://mutts.com/
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LEVISTÄ SAKEUTTAMISAINEITA koostumusta parantamaan
E401 = ruskolevästä valmistettu natriumalginaatti
E407 = punalevästä valmistettua karrageeni

MINERAALEJA HAPPAMUUDENSÄÄTÖAINEINA
- Valmistetaan luonnossa esiintyvistä mineraaleista.
Aineita esiintyy kehon normaalissa aineenvaihdunnassa.
E340 = kaliumfosfaatti
E341 = kalsiumfosfaatti

(luustossammekin)

HOX! Munuaissairaiden tulee varoa niin eläin- kuin lisäaineperäistäkin
fosforia. Sen sijaan kasvien varastofosfaatit eli fytaatit ovat
munuaisterveydelle(kin) hyväksi.

MINERAALEJA VÄRI- ja STABILOINTIAINEINA
E170 = kalsiumkarbonaatti (samaa kuin kalsiumtableteissa)

PAVUISTA, KUKISTA JA SIEMENISTÄ EMULGOINTIAINEITA
- Pitävät veden ja rasvan tasaisena seoksena
E322 = luontaisesti kaikissa soluissa esiintyvää lesitiiniä
valmistetaan esim. soijapavuista ja auringonkukista
E410 = Johanneksen leipäpuun siemenistä valmistettu jauhe
E412 = guar -palkokasvin siemenistä valmistettu guarkumi

SOKERISTA KÄYMISPROSESSILLA SAKEUTTAMIS- JA STABILOINTIAINETTA
E418 = gellaanikumi. Polysakkaridi valmistetaan Sfingomonas elodea -bakteerin avustuksella sokerista.

Lähteet: https://ekoodit.fi ja mic.microbiologyresearch.org/.../10.../13500872-141-9-2339
Aihetta käsitelty myös artikkelissa Lasse Leipola: Onko vain maito aito? Vihreä lanka 22.12.2017 (luettu 30.5.2019).
Sarjakuvat: Mutts comics https://mutts.com/
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KASVIMAITOJUOMIEN VALMISTUS
OMATEKOISESTI
Manteli- tai pähkinämaidon teko-ohjeet suomeksi:
https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/tee-itse-mantelimaitoa-helppo-ohjesmoothien-pohjaksi/4715572

Englanninkielinen video: How To Make Any Nut Milk
https://www.thekitchn.com/homemade-cashew-milk-243347

Englanninkielinen diaesitys:
https://www.thekitchn.com/homemade-cashew-milk-243347#gallery/54242/0

Itse tehty manteli- tai pähkinämaito säilyy jääkaapissa 2 pv, ylimääräisen voi pakastaa. Kiinteän
manteli- tai pähkinämassan voi laittaa sellaisenaan puuroihin, smoothieen tai käyttää leivontaan.

Kaupallisten kasvimaitojuomien yleisimmät raakaaineet ovat maapähkinä ja soijapapu.
Kasvimaitojuomien teollinen prosessi on pitkälti
samanlainen kuin käsintehtynä.
Pähkinät tai pavut voidaan jauhaa vasta liotuksen
jälkeen, ja sitten karkea aines suodatetaan tai
valutetaan, kunnes saadaan toivottu koostumus.
Vaihtoehtoisesti raaka-aineet jauhetaan kuivina,
minkä jälkeen jauheeseen lisätään vesi.
Ennen jauhamista pähkinät tai pavut voidaan haluttaessa kuoria ja/tai paahtaa.
Soijapapujen ja maapähkinöiden tietyt entsyymit inaktivoidaan, koska ne aiheuttaisivat
muuten epämiellyttävää makua.
Makua ja koostumusta voidaan muokata esimerkiksi makeuttamalla tai muuten
maustamalla. Uuttamisvaihe, jossa puolestaan sopivia entsyymejä voidaan hyödyntää, on
tärkeä vaihe lopputuloksen ja juoman proteiinipitoisuuden kannalta. Juomat myös
homogenisoidaan ja pastöroidaan tai iskukuumennetaan (UHT).
Kuvat: Mantelipuun kukka ja maapähkinäpelto Pixabay.com. Sarjakuva: Mutts.comics. https://mutts.com/.

Kasvimaitojuomien ravinteikkuutta voidaan parantaa lisäämällä niihin hivenaineita kuten
kalsiumia ja rautaa sekä vitamiineja.
Sethi S, Tyagi S, Anurag R: Plant-based milk alternatives an emerging segment of functional beverages: a review . J
Food Sci Technol. 2016 Sep; 53(9): 3408–3423. doi: 10.1007/s13197-016-2328-3. Sidonnaisuudet: apurahaa saatu
Intian maatalouden tutkimuslautakunnalta (ICAR) ja CIPHET -instituutilta. Jälkimmäisen missio on minimoida
sadonkorjuun jälkeinen raaka-aineen hukkakäyttö. (luettu 9.6.2019).
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Kasvimaitojakin voidaan hapattaa maitohappobakteereilla, mikä
parantaa tuotteiden säilyvyyttä ja ravintoarvoa. Hapattamalla
voidaan myös vähentää FODMAP -dieetissä vältettävien
oligosakkaridien määrää soijamaidossa.
Deep N Y, Sangita B, Arvind K J, Ranjeet S. Plant Based Dairy Analogues: An Emerging
Food. Agri Res & Tech: Open Access J. 2017; 10(2): 555781. DOI:
10.19080/ARTOAJ.2017.10.555781. Sidonnaisuudet: ICAR-Central Institute of PostHarvest Engineering & Technology, India. (luettu 9.6.2019).

Esimerkkejä manteli-/ pähkinäpitoisuuksista:
Mantelijuomat 100 g mantelia = n. 80 kpl.
Alpro tuoremantelijuoma: 2,3 % mantelia
GoGreen mantelijuoma original: 2% mantelia
Rainbow mantelijuoma: 2% mantelia
Hasselpähkinäjuomat
Alpro hasselpähkinäjuoma: 2,5 % hasselpähkinää
Cashewjuomat
Alpro cashew orginal: 3,1% cashewpähkinää
GoGreen makeuttamaton cashewjuoma: 3% cashewpähkinää
KAIKKI KASVIMAITOTUOTTEET OVAT LUONTAISESTI LAKTOOSITTOMIA.

Kuvat: Manteli ja cashewpähkinät Pixabay.com. Toukka Pixnio.com.
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HORMONITONTA MAITOA

https://www.perfectdayfoods.com/

opittiin valmistamaan v. 2014. Tuolloin
yhdysvaltalainen start up -yhtiö Perfect Day Foods
alkoi valmistaa maitoa muuten vastaavaa tuotetta
geneettisesti muunnellun hiivan avulla. Tuotteesta 87
prosenttia on vettä, ja loput ovat proteiineja,
entsyymeitä, rasvoja, hiilihydraatteja, vitamiineja ja
mineraaleja.
Synteettisen maidon proteiinikoostumus, maku ja
ravintoarvot saadaan hiivan avulla juuri halutuiksi.
Valmistusprosessissa hiiva tuottaa maitoproteiinit ja
rasvahapot. Mineraalit, kuten kalsium, lisätään tuotteeseen
erikseen. Keinomaito voidaan valmistaa myös vuohen tai
buffalon maidon kaltaiseksi. Tuote voi olla rasvatonta tai
täysmaitoa, sokeritonta tai makeaa.
Kasvipohjainen tuote syntyy eläinperäistä pienemmällä ympäristökuormituksella. Hiivan
kasvatus on helppoa, ja se kasvaa nopeasti. Tämä tekee maidon korvaavasta tuotteesta
myös halvan. Lisäksi tuote on turvallinen. Sitä ei tarvitse pastöroida. Silti se säilyy pitkään.
Lähde: Janne Luotola Tekniikka & Talous -lehdessä 27.10.2014. Lue lisää: https://www.perfectdayfoods.com/
https://www.linkedin.com/pulse/perfect-day-2018-ryan-pandya

The Perfect Day -tuotteet ovat huippujuttu niille, jotka haluavat käyttää hormonitonta,
betakaseiinitonta, tulehdussolutonta, bakteeritonta ja (halutessa) sokeritonta
maitoproteiinia, vieläpä eettisesti ja äärimmäisen ympäristöystävällisesti tuotettuna.
Koska metodilla saadaan tuotettua juuri haluttu rasva- ja aminohappokoostumus,
urheilijoille tuote voisi olla erittäinkin tervetullut. Maitoa tarvitseville vauvoille saataisiin
räätälöityä vihdoin ihmismaidon kaltainen turvallinen tuote.
Hiivaa käytetään pullataikinan nostatuksessakin. Ravintohiiva (joka ei aiheuta hiivaa!) on
terveellinen vaihtoehto parmesaanille.
Ongelmana - edelleen - tuotteen saamisessa
kauppoihin asti on hinta, koska yritys ei kuulu
maitotukien piiriin. Tekniikan sujuvoiduttua hinta
tällä hetkellä on enää 1 % siitä mitä hankkeen
alkaessa n. 5 v. sitten, mutten löytänyt nykyhintaa
dollareina. Valmistussopimuksia tehdään parastaikaa
globaalisti, joten kuljetusmatkat jäänevät jatkossa
lyhyiksi. Toivottavasti Valio innostuu!
Perfect Day Updates https://www.perfectdayfoods.com/updates/
(luettu 3.6.2019).
Kuvat: Keksintö Pixabay.com. Sarjakuva Mutts.comics https://mutts.com/.
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MAITOA LEHMÄSTÄ
Maa- ja metsätalousministeriön tukema Ruokatieto Yhdistys ry valistaa:
LYPSYKARJA TUOTTAA MAITOA IHMISRAVINNOKSI
”Maidontuotanto perustuu siihen, että lehmä
poikii vuosittain vasikan, jolle se tuottaa
maitoa. Kun lehmiä lypsetään säännöllisesti
ja ruokitaan riittävästi, ne tuottavat maitoa
paljon enemmän kuin vasikka tarvitsee.
Lehmän tuottama maito myydään meijeriin,
josta se päätyy kauppaan muun muassa
maitopurkkeihin, jogurtteihin, jäätelöihin ja
juustoiksi.”
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-matka-pelloltapoytaan/maatila/kotielaimet (luettu 5.5.2018)

Em. maito-, liha- sekä muiden elintarvikealan yritysten kaupallinen Ruokatieto -sivusto on Itä-Suomen
Yliopiston (UEF) ravitsemustieteen opintojen virallista oppimateriaalia, jonka sisältöä ei kyseenalaisteta.
Tämä ravitsemustieteen perusteiden Ruokavaliot -kurssilla alkuvuodesta 2019 koettua.

JOS LEHMÄLLÄ ON MAHDOLLISUUS LAJITYYPILLISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN:
Odottava nauta eristäytyy laumasta noin
viikkoa ennen synnytystä. Leimautuminen on
välittömästi vahva emon ja jälkeläisen
tunnistaessa toistensa tuoksun.
Vastasyntynyt vasikka pyrkii heti jaloilleen.
Emo ja vasikka viestivät ammuen ja ynisten.
Vasikka imee 10 minuuttia kerrallaan,
ensimmäisen elinkuukauden ajan 6-8 krt/vrk,
sitten 3-4 krt / vrk. Vuorokausiannos on jopa
10-12 litraa. Emo vieroittaa vasikan
asteittain 8-11 kk iässä.
Villi vai kesy Naudan ja vasikan luonnollinen käyttäytyminen.

https://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/terveydenhuolto/5.Luonnollinen%20kayttaytyminen_0.pdf (luettu 3.10.2018).

Maitotuotannon lyhyt oppimäärä minuutissa: The Dairy Industry - A Lifetime in 60 Seconds
https://www.youtube.com/watch?v=KjBuSLB6OWY (ikärajaton, sopii herkillekin).
Kuvat: Musta lehmä PublicDomainPictures.com. CC0. Ayshire-lehmä Pixabay.com.
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Hiehovasikoiden puberteetti-ikä alkaa 8-12
ikäkuukauden aikana. Sukukypsyys
saavutetaan noin 260 kg painossa, jolloin
kiimakierto käynnistyy, ja hieho voidaan
keinosiementää.
Lähteet: Cattle today-artikkeli: Estrous synchronization adds value to A.I :How the Estrous Cycle Works. Riihikoski. U.
Kotieläinten rakenne ja terveydenhuolto. 1991. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä
www.oamk.fi/~mjarvi/kiimantarkkailu/10.1.html. (luettu 1.10.2018).

Synnyttänyt lehmä keinosiemennetään
uudelleen 50.-60. päivänä (edellisestä)
poikimisesta, tarvittessa kahtena
perättäisenä päivänä.
http://www.oamk.fi/~mjarvi/kiimantarkkailu/10.1.html.

Em. linkin lähteet: Cattle today-artikkeli: Estrous
synchronization adds value to A.I :How the Estrous
Cycle Works. Haettu 6.9.2005. Riihikoski. U.
Kotieläinten rakenne ja terveydenhuolto. 1991.
Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. Gyongsang
national university: Choong-Saeng
Park: Opetusmateriaalia. haettu: 25.8.2005. (luettu
9.6.2019).

Lehmän raskaus kestää 9 kuukautta.
Poikimista edeltävän ummessaolon tulisi
kestää ainakin 6 viikkoa. Tuossa ajassa
utare ehtii puhdistautua mahdollisesta
lypsykauden aikaisesta bakteeritartunnasta ja mennä umpeen. Uudet
maitorakkulat kasvavat ja ternimaitoa alkaa
muodostua. Lyhyempi ummessaoloaika
huonontaa ternimaidon laatua ja
seuraavan lypsykauden tuotosta.
Lyhimmillään lehmät ovat olleet ummessa vain 1-3 vk. Syiksi mainittiin ennenaikaiset
poikimiset sekä se, että joitakin lehmiä on ollut hyvin vaikea saada menemään umpeen.
Essi Wathén: Umpeenpanokäytänteet lypsykarjatiloilla Opinnäytetyö Kevät 2015 Elintarvike ja maatalous
Maatalouselinkeinojen koulutusohjelma SeAMK. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96980/Wathen_Essi.pdf?sequence=1
(luettu 9.6.2019).

Valion mukaan Suomessa lypsäminen lopetetaan yleensä 8 vk ennen poikimisajankohtaa.
https://www.valio.fi/yritys/artikkelit/lehman-elamaa/ (luettu 3.2.2017).
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Lehmät synnyttävät Suomessa > 300 000 vasikkaa vuosittain.
ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUTKIMUSKESKUS
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elaintenhyvinvoinnin-tutkimuskeskus/nupoutus-ja-vasikoidenhyvinvointi (luettu 9.6.2019).

POIKIMISET SUJUVAT HYVIN, KUN






< 5% (< 15 000!) vasikoista
menehtyy synnytykseen
< 5% emoista (< 15 000!) kokee
poikimahalvauksen /
juoksutusmahan siirtymän /
kohdun esiinluiskahduksen
< 10 %:lle (< 30 000 lehmälle)
tulee kohtutulehdus ja
< 5 %:lle jää jälkeiset.

Lähde: Lakso R ja Oja-Nisula L: Tiineyden haasteet lehmillä. Opinnäytetyö 2016 SeAMK maatalous Agrologi AMK..pdf.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/112948/Raila%20Lakso%20ja%20Tarja%20Oja-Nisula.pdf?sequence=1 (luettu
9.6.2019).

Kuvat: Meijerilogo Long Horn Laughing Cow / fdecomite Flickr.com.
CC BY-SA 2.0. (rajatut, kehystetty) Juuri synnyttänyt lehmä
”Milk Industry”Shpernik commons.wikimedia.org. CC2.0. Kyltti
vimeo.com. Vastasyntynyt vasikka Daniel Hinton, U.S. Department
of Defense Current Photos at
https://flickr.com/photos/39955793@N07/14508957655
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Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestö) FAO (= Food and Agriculture
Organization) ohjeistaa maitotilallisia:
4.0 AFTER THE CALF IS BORN
•

Allow the cow to lick the calf dry

•

The calf’s first feed of colostrum is
essential within five hours of birth.

•

Dairy calves are separated from the cow
soon after being born.
This practice allows most of the milk to
be collected and sold, rather than being
consumed by the calf.

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/documents/pub6/p604.htm (luettu 1.6.2019).

”Vastasyntynyt vasikka on pyrittävä
pääsääntöisesti siirtämään pois poikimatilasta
erilliseen ilmatilaan.
Vasikka voi olla lehmän
imetettävänä 1–2 päivää, mikäli ratkaisu toimii
tilalla.--- Vastasyntynyttä vasikkaa ei saa siirtää
suoraan kylmään vasikkatilaan, vaan sen on
saatava tottua kylmään.
Siirto voidaan tehdä sitten kun vasikka on kuiva
eli noin vuorokauden kuluttua syntymästä.”
Lypsykarjatilan eläinten ryhmittely tavoitteena sujuva työ ja eläinten
hyvinvointi, Maito ja Me -lehden liite 1/2014.

Maitotilallisten kommentteja lehmän ja vasikan erottamisesta
”TIEDÄ MITÄ TUET” -osiossa.

Kun vasikka on viety pois, päästään lypsämään ravinteikasta
ternimaitoa ihmisille. Ternimaitoa erittyy noin viikon ajan
synnytyksestä, minkä jälkeen lehmä tuottaa ”tavallista” maitoa.
Tyttövasikoista kasvatetaan lypsylehmiä ja poikavasikat menevät
lihoiksi alle 2-vuotiaina.
Suomalaisesta naudanlihasta yli 80% syntyy maidontuotannon
sivutuotteena. N. 83 % maitotiloilla syntyneistä
sonnivasikoista lähtee syntymätilaltaan jo ternivasikkana.
Osa maitotiloilla syntyvistä lehmävasikoista jätetään
uudistukseen, loput hiehot ohjataan teuraskasvatukseen.
Ternivasikat juotetaan erikoistuneissa vasikkajuottamoissa,
joista vasikat siirtyvät loppukasvattamoon. Ne kannattaa
kasvattaa 210-240 kilon teuraspainoon.
https://www.atriatuottajat.fi/atrianauta/maitotila/Sivut/default.aspx. (luettu 8.6.2019).
Kuvat: Vasikka utareilla (rajattu) StateofIsrael 2011, Flickr.com. CC BY-SA 2.0. Huutava vasikka Jo-Anne McArthur, We Animals
http://weanimals.org/gallery.php?id=90#ph1 Logoparodia Cows have no reasons to laugh / Las vacas no tienen motivos
para reirse / equality, Flickr.com. CC BY 2.0. Suomen lippu Pixabay.com.
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Maailmassa on ainakin 2 (kaksi) maitotilaa,
joiden toimintaan ei liity tappamista. Toinen
löytyy Iso-Britanniasta http://www.ahimsamilk.org/ ja
toinen Yhdysvaltojen Pennsylvaniasta
https://gnecofarm.org/. Sitä, saavatko vasikat olla
lypsettävien emojensa vierellä, ei mainittu.
Em. tiloilla lehmätkin pääsevät eläkkeelle ja kaikki naudat
saavat elää hyvissä oloissa koko luontaisen elinikänsä, mikä
on noin 20 (-25) vuotta. Tuottamattomien nautojen ylläpito
kustannetaan näillä tiloilla kummitoiminnalla ja maitolitran
hinta on 3.3 euroa (1/18).
MTV Lifestyle Makuja 14.10.2017. (luettu 11.1.2018).

Suurin osa Suomessa syntyvistä > 300 000 vasikasta
nupoutetaan kuumapoltolla, eli niille aiheutetaan 3.
asteen palovamma sarvenaiheisiin painamalla
polttokolvia 15-20 s. puolelleen. Vaikka tästä aiheutuu
vasikalle äärimmäistä kipua, tilallinen saa tehdä
toimenpiteen omatoimisesti alle viikon ikäiselle
vasikalle ilman mitään kivunlievitystä - näin suurin osa
tilallisista tekeekin. Nupoutustoimenpiteen
kieltämistä ilman rauhoitusta ja puudutusta on
ehdotettu eläinten hyvinvointilakiehdotuksessa.
ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUTKIMUSKESKUS
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/elainten-hyvinvoinnintutkimuskeskus/nupoutus-ja-vasikoiden-hyvinvointi (luettu 9.6.2019).

LIEKÖ SUOMESSA SARVIKUPEISTA (cattle horn caps, horn covers, horn balls, horn protectors ) KUULTUKAAN?

KARJANHOIDOSSA KIERROS ALKAA TAAS
ALUSTA.
Poikimisongelmat ja tulehdukset voivat aiheuttaa
viivästystä seuraavaan siemennykseen.
Lähde: Lakso R ja Oja-Nisula L: Tiineyden haasteet lehmillä. Opinnäytetyö 2016 SeAMK maatalous Agrologi AMK..pdf.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/112948/Raila%20Lakso%20ja%20Tarja%20Oja-Nisula.pdf?sequence=1 (luettu
9.6.2019).

Kuvat: Iso-Britannian ja yhdysvaltojen kartat Pixabay.com. Tähti lisätty Pennsylvanian
kohdalle. Suomessa eläinkoti Tuulispäässä eläinten ei tarvitse tuottaa. Naudat Jennifer,
Nunnu ja Late. Pikku-Late on sittemmin kasvanut tämän kolmikon isoimmaksi. Naudat
ovat hyvin sosiaalisia eläimiä ja pitävät hyvää huolta toisistaan. Ne pesevät itsensä
lisäksi myös kaverinsa. https://tuulispaa.org/asukkaat/naudat/. Nupoutus PETA. Black
cow portrait Ernst Vikne Flickr: commons.wikimedia.org. CC 2.0. Sarjakuva Mutts
comics https://mutts.com/. Piirroslehmä Pixabay.com.
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Oikean keinosiemennysajankohdan määrittämisessä on haasteensa: Suurissa yksiköissä
tarkkailuaikaa eläintä kohti on hyvin vähän ja eläinten yksilöllisiä tapoja ei enää tunneta.

Kuva: Brubakerin 1500 naudan perhetila USDA, Flickr.com, kattoa rajattu. Public Domain.
Alla: Indonesialainen navetta Serenety commons.wikimedia.org. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Holstein -lehmillä tehdyssä tutkimuksessa yli 46 l/pv
lypsävillä kiima kesti vain n. 6 h ja alhaisemman
tuotostason lehmillä 11 tuntia. Sen voi havaita
keltarauhashormonipikamittarilla: Kun lehmä on kiimassa,
on noiden tuntien aikana maidon progesteronipitoisuus
alhainen, kun se aina muulloin (kiimojen välillä ja eläimen
ollessa tiine) on korkealla.
Alkionsiirtoeläinlääkäri Kirsi Vartia: Kiimantarkkailun haasteet. Nauta lehti 2/2011 s. 15-18.

.

Piirros: YK/FAO:n kuvallinen ohje lehmän vuosittaiseen keinosiemennykseen / Dairy Farming Manual Volume 4 Husbandry Unit
6.1. Artificial Insemination (A.I) in Dairy. Kuva vasikan “vieroituksesta” on kuvakaappaus Neal Barnard What the Dairy Industry
Doesn't Want You to Know -luennosta https://www.youtube.com/watch?v=h3c_D0s391Q.
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Kutunmaitoa vuohesta
RAVINTOAINE

IHMINEN

LEHMÄ

VUOHI

LAMMAS

Proteiinia %

1,2

3,2

3,4

6,2

Rasvaa %

4,0

3,6

3,8

7,9

Laktoosia %

6,9

4,7

4,1

4,9

Kalsiumia mg/100g

33

122

134

193

Fosforia mg/100 g

43

119

121

158

Lähde: Maito ja Terveys ry (aik. Suomen Maitopropagandayhdistys)
https://www.maitojaterveys.fi/maitotietoa/mita-maito-on.html.

Myös lypsyvuohten eli
kuttujen ja lampaiden
maito kuuluu ihmiselle;
ei kilille eikä karitsalle.
Kuvan nuoli ei toimi ->
Linkki oheiseen
(HOX! surulliseen) videoon:
https://www.facebook.com/BeFairBeVegan/videos/for-a-mouthful-of-cheese-made-from-her-breast-milk-we-take-every-baby-she-will-e/476929842672805/

Käsittelemätön vuohenmaito EI SOVI IMEVÄISILLE
sen korkean proteiini- ja kivennäisainepitoisuuden,
ja toisaalta matalan folaattipitoisuutensa takia.
Vuohenmaidolla ei ole todennettuja ravitsemuksellisia etuja
lehmänmaitoon nähden, eikä se myöskään ole vähemmän
allergisoivaa. Vuohenmaidosta eristettyjä proteiineja voidaan käyttää
maidonvastikkeissa, kunhan valmis tuote täyttää direktiivin ehdot.
Komission direktiivi 2006/141/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,
äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta
ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0141 (luettu 25.8.2019).
Kuvat: Alpine ibex with young Artis Royal Zoo - Amsterdam - The Netherlands / Kitty Terwolbeck. Flickr.com CC BY 2.0.
Keltainen tietolaatikko Maito ja Terveys ry /Maitotietoa. https://www.maitojaterveys.fi/maitotietoa/maidonkivennaisaineet.html. (luettu 18.11.2018). Vuohenmaito Meyenberg Goat Milk, Walmart (rajattu), Mike Mozart, Flickr.com
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. Maitovuohien parsinavetta Ranska 2016 cjpc24 commons.wikimedia.org.
CCBY2.0. Kilit maxpixel.freegreatpicture.com.

Lisää tutkimustietoa seuraavan sivun perässä.
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SUOMESSA VUOHITUOTANTO ON KESKITTYNYT MAIDONTUOTANTOON
MTK:n lammasjaostossa Suomen vuohiyhdistystä edustava Erkki Väisänen
arvioi, että 95 % pukkikileistä lopetetaan muutaman päivän ikäisinä.
Lopetetut pukkikilit ja muut ylimääräiset vuohien raadot viedään
poltettavaksi Honkajoelle. Kannattavuutta on yritetty parantaa v:sta 2015
lähtien teuraskilipalkkiolla (40 e /15-kiloinen eläin).
Vuonna 2002 Varsinais–Suomessa toteutettiin hanke, jossa yritettiin kasvattaa 100 pukkikiliä lihaksi.
Ruokinnan ongelmia, kuten ripulia ja virtsakiviä ilmeni yli puolella kileistä. Virtsakiviä hoidettiin (vain) cvitamiinilla. Jos hoito ei tehonnut, kilit kuolivat. Juottomaito oli sekoitus heraa ja lypsettyä maitoa.
Kilipukeilla oli hyvin voimakas imuvietti, jotkut yksilöt joivat itsensä hengiltä.
Lähde: Mikko Salo Teuraskilien kasvatus. Opinnäytetyö Kevät 2016 SeAMK Elintarvike ja maatalous Agrologi (AMK).

Ilman mitään kivunlievitystä toimenpiteen osaava henkilö saa rei’ittää ja
loveta lampaiden korvia, suorittaa tatuointeja ja asettaa lampaille
korvamerkkejä ja mikrosiruja sekä kastroida Burdizzon-pihdeillä*) alle
kuuden viikon ikäisen lampaan. Yli kuuden viikon ikäisen lampaan
kastrointi on sallittu eläinlääkärin suorittamana asianmukaista anestesiaa
ja kivunlievitystä käyttäen.
Lammas – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna.

*)opetusvideo Burdizzo Method video
https://www.youtube.com/watch?v=nLq0-Ns3Vls .

Eläinsuojelulaki ei turvaa
lampaille tai vuohille
minkäänlaista jaloittelua.
Hyvinvointituen edellytyksenä
on päästää ne ulkoilemaan 60
pnä/v.
Ryhmäkarsinassa pidättäviä
alle 6 kuukauden ikäisiä kilejä
saa olla korkeintaan
4 eläintä neliömetrillä ja
6-12 kk ikäisiä max 2 /m2.
Ritilä- tai rakolattiaa tulee olla
1 m2 yli vuoden ikäistä
lammasta tai vuohta kohden.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elaintenpito/elainten-suojelu-ja-kuljetus/lammas-elainsuojelulainsaadantoa-koottuna.pdf (luettu 25.8.2019).
Kuvat: Suomen lippu Pexels.com. Sarjakuva Mutts comics
https://mutts.com/. Goat farm, Daniel Ventura, Wikimedia
Commons. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
International.

Onko ihmisen terveyden kannalta väliä mistä
eläimestä maito lypsetään? Ks. seuraavassa:
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Tutkijoiden mukaan aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lehmänmaitotuotteita
tulisi nauttia yli ½ litraa, jotta annos vaikuttaisi merkitsevästi kylläisyyttä mittaaviin
indikaattoreihin. Vuohenmaitoteollisuuden ja EU:n rahoittaman projektin tiimoilta
selvitettiin ”voisiko vuohenmaito olla ratkaisu alati yleistyvään ylipaino-ongelmaan”.
Satunnaistetussa vaihtotutkimuksessa terveille 33
aikuiselle tarjottiin kaksi aamiaista: 2 dl joko vuohi- tai
lehmäperäistä pastöroitua kevytmaitoa, 40 g puolikypsää
vuohen-/lehmänmaidosta tehtyä juustoa sekä 40 g
vaaleaa leipää. Kylläisyyttä mittaaviin veriarvoihin ei
tullut eroa ryhmien välille. Verensokeri nousi molemmissa
ryhmissä 5.16 -> 6.32 eli + 1.16 mmol/l 30 minuutissa.
HUOMAA! Triglyseridi (=kovaa rasvaa) yhdessä kaiken eläinrasvan sisältämän kolesterolin
kanssa on maksan rasvoittumisen kannalta erityisen haitallista. Veriarvoissa
kolesterolitasoissa tapahtunut muutos oli suurin molemmissa ryhmissä, mutta ”data not
shown” koska ryhmien välillä ei ollut eroa.
Triglyseridin (=TG) pitoisuus veressä kasvoi
reippaasti molempien aamiaisten jälkeen: + 23%
lehmänmaitotuoteryhmässä ja + 31 %
vuohenmaitotuoteryhmässä.
Mittauksia ei raportoitu 3 tunnin jälkeen, vaikka
silloin molempien ryhmien triglyseridipitoisuudet
edelleen jatkoivat nousuaan (ks. kuva vas.).
Kylläisyyden tunteessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Tutkijat arvelevat tämän johtuneen
liian pienestä (!) maitotuoteannoksesta. Triglyseridien nousu ei tutkijoita huolettanut,
päinvastoin: He havaitsivat vuohenmaitoryhmässä vielä lehmänmaitoryhmääkin
suuremman triglyseridinousun yhdistyvän ”pienempään haluun syödä lisää”, mistä he
tekivät johtopäätöksen:
” In a context in which metabolic syndrome has become a major public health problem
worldwide and represents a common clinical condition in countries with a high
incidence of obesity and western dietary patterns, strategies to control weight gain
such as the appetite regulation are needed. -- -- Although the results of our study
show no differences in the subjective appetite feeling between a goat dairy and a cow
dairy based breakfast, except for the desire to eat rating; however, interestingly
they provide evidence of a moderately higher appetite suppressor potential of goat
dairy in comparison to cow dairy products.”
Rubio-Martín E, García-Escobar E, Ruiz de Adana MS, Lima-Rubio F, Peláez L, Caracuel AM, Bermúdez-Silva FJ,
Soriguer F, Rojo-Martínez G, Olveira G. Comparison of the Effects of Goat Dairy and Cow Dairy Based Breakfasts on
Satiety, Appetite Hormones, and Metabolic Profile. Nutrients. 2017 Aug 15;9(8):877. doi: 10.3390/nu9080877.
PubMed PMID: 28809789; PubMed Central PMCID: PMC5579670. Sidonnaisuudet: Tutkijat ilmoittavat ettei heillä
ole sidonnaisuuksia. Tutkimusta rahoitti EU:n ja vuohenmaitoteollisuuden vuohenmaitoa markkinoiva ja siitä uusia
tuoteinnovaatioita kehittävä yhteistyöprojekti “CAPRITEC-Tecnologías para la optimización de la sanidad, producción
y productos de la leche de cabra en Andalucía”, FEDER-EU “Una manera de hacer Europa” (EXP0064956). Covap ja
Corsevilla elintarvikeyritykset tarjosivat maito- ja vuohenmaitotuotteet. Copyright © 2017 by the authors. Licensee
MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms of (CC BY) license
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (luettu 17.8.2019).
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Intialaistutkimuksessa ei havaittu vuohenmaidolla sisällöllisesti muita mahdollisia etuja
lehmän- tai buffalonmaitoon verrattuna kuin n. 14% vähäisempi maitosokeripitoisuus.

Kuvat: Kuttuemo ja kili Pexels.com. Vuohen lypsy pxhere.com. Kili Farm Baby Goat MaxPixel.net.
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MAIDON KÄSITTELY MEIJERISSÄ
 Navetasta maito pumpataan säiliöautoon. Meijerissä maitoerästä
otetaan laatunäyte ja se jäähdytetään. Keskipakovoimaan perustuvalla
separaattorilla erotetaan maito kermaksi ja rasvattomaksi maidoksi.
 Haluttu rasvaprosentti maitoon saadaan yhdistämällä rasvatonta maitoa
ja kermaa sopivassa suhteessa:
Ykkösmaitoon 1 %, kevytmaitoon 1,5 % ja täysmaitoon enintään 3.5%.
Rasvattomassakin maidossa saa olla 0,5 % rasvaa.
 Laktoosi eli maitosokeri voidaan hajottaa glukoosiksi ja galaktoosiksi jo
meijerissä laktaasientsyymin avulla. Vähälaktoosiseksi kutsutaan maitoa,
jonka sokerista on hydrolysoitu vähintään 80%.
 Laktoositonta maitoa saadaan poistamalla maitosokeria – ja samalla
sokerin sisältämiä kaloreita - kromatografisesti.
 Maitoon lisätään (lampaanvillaperäistä) D3-vitamiinia maissiöljyyn liuotetuttuna yleensä 1 ug desilitraa
kohden.
 Luomumaitoa lukuunottamatta maito homogenoidaan eli sen rasvapalloset pilkotaan mekaanisti niin
pieniksi, että ne pysyvät maidossa tasaisesti sekoittuneena. Luomumaidoista D-vitamiinia lisätään vain
rasvattomaan versioon.
 Maito lämpökäsitellään haitallisten bakteerien tappamiseksi. Pastöroinnissa maito kuumennetaan
vähintään +72-asteiseksi 15 sekunnin ajaksi ja jäähdytetään välittömästi alle +6 asteeseen. Toinen
lämpökäsittelykeino on iskukuumennus.
Lähde: Maito ja Terveys ry
https://www.maitojaterveys.fi/maitotietoa/tietoamaitovalmisteista/maidon-kasittely/maidon-kasittely-meijerissa.html
Varsinaisia jäseniä mm. Jalostusmeijerien Liitto ry, Maa- ja
kotitalousnaisten Keskus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry, Maitohygienialiitto ry, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Svenska
lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Kannattajajäseniä ovat
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry, Osuuskunta Maitokolmio. Osuuskunta
Maitomaa, Osuuskunta SataMaito, Ålands Centralandelslag ÅCA.
Maito ja Terveys ry edistää ravitsemussuositusten
toteutumista ja välittää tietoa maitovalmisteista,
terveydestä ja ravitsemuksesta niin,
että maitovalmisteiden asema ravitsemuksessa edelleen
vahvistuu. (luettu 3.4.2019).

Kuvat: Maitopurkit ylempi v. 2005 Valion taidetta,
kulutusmaito Kankaanpään meijerin purkki v. 1984
suomisyojajuo/Anu Forss /Flickr.com. CC BY 2.0
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MAITOTUKIA JA MARKKINOINTIA
Global Dairy Platformin (GDP) tavoitteena on
saada meijerituotteiden kulutus kasvamaan
maailmanlaajuisesti ja visiona se, että kuluttajat
näkisivät lehmänmaitotuotteet luonnollisina,
ravitsevina, nautittavina ja välttämättömänä
osana terveellistä ravitsemusta.
”Maito on luonnollista: eläimet tuottavat sitä
jälkeläistensä kasvattamiseksi.-- -- Maito onkin
vertaansa vailla olevaa täydellisen tasapainoista
ruokaa!”

Euroopan Maitoteollisuusyhdistys EDA
(=European Dairy Association) on
Euroopan Ruokaturvallisuusviraston EFSA:n
(=the European Food Safety Authority)

rekisteröity osakkeenomistaja.
EDA ”edustaa koko EU:n alueen maitoteollisuuden intressejä muokaten EU:n
strategioita sen mukaisesti”.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/EDA_Annual_Report_2014.pdf. (luettu 18.12.2018).

Ajatus toisen nisäkkään maidon välttämättömyydestä ihmiselle on iskostettu meihin
pienestä pitäen. FAO:n (Food and Agriculture Organization) mukaan
”Hevoset, buffalot, aasit, porot, jakit, kamelit, hirvet, myskihärät, laamat ja
alpakat ovat ”alihyödynnettyjä” maidontuotantomarkkinoilla. Esimerkiksi
lehmänmaidolle allergisille voisi sopia jonkin muun eläimen maito.”
FAO/ UN Milk and Dairy Products in Human Nutrition- Questions and Answers.
www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Milk%20and%20Dairy%20Q&A.pdf(luettu 3.1.2019).
Kuvat: Piirros vasikasta emonsa kanssa Pixabay.com. Imettävä tamma Pixabay. ”Agriculture with horses” Hollanti 2007
Pelikana, Dutch Wikipedia. CCBY2.0.
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KOULUMAITOTUKIJÄRJESTELMÄ lanseerattiin v. 1977.
EDA (= European Dairy Association) on alusta lähtien aktiivisesti
varmistanut järjestelmän jatkumisen. V. 2016 Euroopan Parlamentti
hyväksyi uudistuksen, jonka ”tavoitteena on vakauttaa
maitomarkkinat ja muokata lasten syömistottumuksia”.
EDA - connect to the world of dairy. Annual Report 2016/17
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/EDA_Annual_Report_2017.pdf. (luettu
19.12.2018).

Duisburg-Essenin yliopiston (The Center of Medical Biotechnology, ZMB) mukaan maidon
tuotanto nousi v. 2014 EU:ssa edellisvuoteen nähden + 4.3%, 6.1 miljoonan tonnin
verran, 148 100 000 000 litraan. Kasvu oli suurempi kuin koskaan edeltävinä
vuosikymmeninä. Vaikka maitoa on enenevästi viety EU-alueen ulkopuolelle, ei näin olla
voitu kompensoida lisääntynyttä tarjontaa. Maitoa tuotetaan enenevästi yli tarpeen myös
Australiassa, Uusi-Seelannissa ja Yhdysvalloissa.
Ylituotanto-ongelmaa on EDA:n mukaan koitettu ratkaista lisäämällä rasvattoman
maitojauheen ja voin valmistusta. Kun nämä keinot eivät riittäneet kaiken maidon
käsittelemiseksi, on lisätty myös juuston tuotantoa. Kuitenkin suurelle juustomäärälle
markkinoiden löytäminen on vaikeaa.
EDA on ehdottanut ratkaisuksi jogurttien ja juustojen
lisäämistä kaikkien EU-maiden koulumaitotukien piiriin, kun
se v. 2014 oli mahdollista vain kansallisten suositusten
pohjalta. Asian edistämiseksi EDA on lobannut vahvasti
eurokansanedustajia.
EU:n terveyskomissaari Vytenis Andriukaitis on EDA:n
linjoilla korostaessaan, miten tärkeää lasten on kuluttaa
maitoa ja maitotuotteita. Ilman koulumaitotukijärjestelmää
(the School Milk Scheme) tässä ei onnistuttaisi.
EDA (=European Dairy Association) on julkaissut
tietolehtisen “Dairy and children - a healthy
combination” ja aikoo puuttua EU:n ruokaja tukipolitiikkaan välittömästi, jos
esille nousisi maitoteollisuutta tai
maito-tuotteiden imagoa mahdollisesti
uhkaavia seikkoja.

EU:n terveyskomissaari Vytenis Andriukaitis tukee EDA:a korostaessaan koulumaitotukijärjestelmän (=the School Milk Scheme) tärkeyttä.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/EDA_Annual_Report_2014.pdf. (luettu 18.12.2018).

Kuvat: Maitoa juova lapsi pexels.com. Vasikka navetassa Vesilahdella, Oikeutta Eläimille. https://vimeo.com/96538457
Maitopirtelö Pxhere.com.
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V. 2013 EU:n suoran maataloustuen määrä oli
41 miljardia (=4 000 000 000)euroa.
Maidon markkinointituen määrä yli 3-kertaistuu: kun se
v. 2013 oli 61,5 miljoonaa euroa, v. 2020 EU käyttää siihen
200 miljoonaa euroa. Rahoituksen lisäys mahdollistaa
maitotuotteiden tehokkaamman markkinoinnin myös
kolmansiin maihin. Rahan käyttö on sallittu myös
brändimarkkinoinnissa tietyin ehdoin.
EDA:n (European Dairy Association) mukaan
”ravitsemussuosituksiin vaikuttavien poliitikkojen
on ymmärrettävä maitotuotteiden välttämättömyys osana
terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota kaikissa
EU-maissa, ja siksi jatkuva vaikuttaminen heihin on
tärkeää. Ytimekäs, tieteeseen pohjautuva informointi
maidon ja maitotuotteiden hyödyistä on
välttämätöntä.”
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/EDA_Annual_Report_2014.pdf (luettu 18.12.2018).

USA:ssa rasvattoman maidon kulutus on laskenut
28% v:sta 2012, kun taas rasvaisten
täysmaitotuotteiden kulutus on noussut 8% ja
makeutettuja maitoja (kuten maitokaakaota)
juodaan 18% enemmän kuin v. 2012. Viimeksi
mainittu paljolti syystä, että Yhdysvaltain hallitus
tukee sokeristen maitojuomien tarjoilua
koululaisille, koska ne maistuvat lapsille tavallista
maitoa paremmin.
Maitoteollisuuden oma lehti Dairy Reporter 5.1.2018. https://www.dairyreporter.com/Article/2018/01/05/Dairy-milkhasn-t-lost-the-battle-to-plant-based-alternatives-Mintel-says (luettu 5.2.2019).

EDA ilmaisee tyytyväisyytensä maitotuotteiden korostuneeseen
asemaan Euroopan Komission v. 2014 kouluruokasuosituksessa
(The New European Commission School Food Scheme Proposal) ja ehdottaa
maidon maistuvuuden takaamiseksi:
”Vaikka maito luontaisesti sisältää sokereita, kuten laktoosia
ja galaktoosia, sokerin lisääminen maitoihin ja jogurtteihin on
hyvä tapa lisätä maitotuotteiden kulutusta lasten joukossa”.
New European School Food Scheme EDA Reflection Paper Update on 10. Oct. 2014.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/EDA_Fact_Sheet_New_
European_School_Food_Scheme_.pdf (luettu 19.12.2018).
Kuvat: Rahat Pixabay.com. Kädet ja rahat Graphicstock.com. Lapsi ja kili pxhere.com, Garelick farmsin TruMoo kaakaotonkka David Guo´s Master Flickr.com. CCBY2.0.
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European Dairy Association (EDA) Position Paper 2.2.2017 :

”Makeutetut maidot ja jogurtit ovat loistava tapa lisätä
lasten maidon kulutusta dramaattisesti ja siten parantaa
heidän ruokavalioittensa ravintoarvoa. Niillä on myös
merkittäviä myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia.
Tutkimukset (<- viittaus Murphy et. al 2008 ja Nicklas et. al. 2013, ks. alla.)
osoittavat, ettei makeutettujen maitovalmisteiden käyttö
aiheuta lainkaan painonnousua.”
EDA viittaa vv. 1999-2002 kerättyjen tietojen pohjalta tehtyyn poikkileikkaustutkimukseen, jossa 7557
makeutettuja/makeuttamatonta maitoa juovien ja maitoa juomattomien 2-18-vuotiaiden lasten
painoindeksit olivat samaa tasoa. Tutkijat toteavat maidon yhdistyvän parempaan ravintoaineiden
(kalsium, fosfori, A-vitamiini, kalium, magnesium) saantiin mainitsematta, että kovaa rasvaa kertyi
molemmissa maitoryhmissä merkitsevästi enemmän kuin maitoa juomattomilla.
Murphy MM, Douglass JS, Johnson RK, Spence LA. Drinking flavoured or plain milk is positively associated with nutrient intake
and is not associated with adverse effects on weight status in US. Volume 108, Issue 4, Pages 631–639. © 2008 American
Dietetic Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jada.2008.01.004. Vapaasti
luettavissa vain abstrakti, jonka yhteydessä kirjoittajien mahdollisia sidonnaisuuksia tai rahoittajaa ei ole mainittu.

Tässä maitoa 10-100 kertaisestikin parempia kaliumin ja/tai magnesiumin lähteitä:

Tässä vain osa luetteloista. Lisää osiossa RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> kappaleissa Kalium ja Magnesium.

../..
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../.. Toisesta viitatusta tutkimuksesta vapaasti luettavissa vain abstrakti, jossa ei mainita

maidon olevan neutraalia tai edullista painonhallinnan kannalta. Kirjoittajien mahdollisia
sidonnaisuuksia tai työn rahoittajaa ei ole abstraktissa mainittu.
Nicklas TA, Jahns L, Bogle ML, Chester DN, Giovanni M, Klurfeld DM, Laugero K, Liu Y, Lopez S, Tucker KL.
Barriers and facilitators for consumer adherence to the dietary guidelines for Americans: the HEALTH study. J
Acad Nutr Diet. 2013 Oct;113(10):1317-31.

EDA (European Dairy Association) Position Paper 2.2.2017 - Connect the world with dairy.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/public_documents/eda_position_papers__fact_sheets/position_papers/eda_position_paper_public_procurement_of_food_for_health.pdf. (luettu 3.11.2018).

63

Maitotuki Suomessa
KULUTUSMAIDONTUOTTAJAIN LIITTO JA SUOMEN MAITOPROPAGANDATOIMISTO järjestivät
ensimmäisen maitopäivän vuonna 1936. Nykyisin vietetään Kansainvälistä
Maitopäivää vuosittain 1.6., jonka viettoa koordinoi FAO ja Suomessa päivää
juhlistaa MAITO JA TERVEYS RY.
Lähde: Maito ja Terveys ry / Historiaa. https://www.maitojaterveys.fi/maitoterveys-ry/historiaa.html (luettu
20.6.2019).

Lisäksi maailman koulumaitopäivää vietetään joka syyskuun viimeinen keskiviikko.
Kouluille maksetaan kulutetusta rasvattomasta maidosta ja rasvattomasta piimästä
maitotukena 13-31 snt/l. Mitoitus on oppilasta kohden 2.5 dl/pv.
Kouluhedelmä- ja kasvistukea maksetaan yhteensä vain 150 grammalle /koulupäivä.
Koulumaitotuki ja kouluhedelmätuki Lukuvuosi 2017−2018. Tuen hakuopas pdf. www.mavi.fi (luettu 1.9.2018).

EU:n koulujakeluohjelmasta maidolle, piimälle, eräille hapanmaitovalmisteille sekä
juustolle voidaan saada taloudellista tukea.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja3 lomakkeet/yhteisot/tuet-jakehittaminen/koulujakelu/koulujakelutuen_hakuopas_2018-2019.pdf (luettu 20.6.2019).

”Maidon asialla jo 60 vuotta!”

MAITO JA TERVEYS RY =

Nykyään MAITO JA TERVEYS RY:n jäseninä on 18 kansanterveys-, kotitalous- ja
neuvontajärjestöä, tutkimustahoa, maito-, maatalous-, liikunta- ja nuorisoalan
järjestöä sekä kannatusjäseninä meijerialan yrityksiä.
”Maito ja Terveys perustaa sanomansa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan
suosituksiin, ja se on tuotemerkkeihin nähden puolueetonta. ”
https://www.maitojaterveys.fi/maitoterveys-ry.html (luettu 24.11.2018).

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Maito ja Terveys ry:n juhlaseminaarissa 9.11.18:
”Maito ja Terveys ry:llä on merkittävä osuus oikean tiedon jakamisessa.”
https://www.maitojaterveys.fi/media/tiedotteet/2018/maito-ja-terveys-ry-maidon-asialla-jo-60-vuotta.html.
Kuvat: Piirroslehmä Pixabay.com.
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1960-luvulla lehmä lypsi noin 3 000 litraa vuodessa, nyt melkein 9 000 litraa. Jotta Suomen
lehmien lypsämä 2,3 miljardia maitolitraa vuodessa saadaan kulumaan, on teollisuus
vastannut tuotekehityksellä. Maitopropagandatoimisto perustettiin vuonna 1929.
Maitopropaganda on alusta asti kelvannut joukkoviestimille,
kouluille ja puolustusvoimille. Ihan kuin maito ei olisi
kaupallinen tuote vaan välttämätön ravintoaine.
Maitopropagandatoimiston manttelinperijä on vuodesta
1958 ollut Maito ja Terveys ry. Sen Maitolähettiläs (ent.
Maitotyttö, HOX! nyk. ”Maitoasiantuntija”) kiertää
kouluja ja muita instituutioita ”maidon asialla”.
”Meillä on ovet auki neuvoloihin, sairaanhoitoopistoihin, kouluihin ja puolustusvoimiin”,

luettelee yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Rehunen.
”Me olemme kansanterveyttä edistävä yhdistys.
Ylläpidämme mielikuvaa maidosta.” ”Meidän
mielestämme lapsen terveelliseen kasvuun kuuluu,
että ruokavaliossa on maitovalmisteita”.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkijatohtori Markus Vinnari: ”-- tuottajien
omistama Valio on onnistunut kouluissa, sotaväessä ja muualla markkinoimaan tuotteitaan.
Valtion ravitsemusneuvottelukunnassa istui pitkään teollisuuden edustajia.”
”Neuvoloissa ja kouluissa on jaettu Maito ja Terveys ry:n aineistoa virallisina
dokumentteina – siis suurimmat meijerit ovat sitä kautta jakaneet ruokatietoa lapsille.”
Koulumaitotuen saaminen edellyttää, että koulut ja
päiväkodit ripustavat koulumaitojulisteen näkyvälle
paikalle pääsisäänkäynnin yhteyteen.
EU:n kanavoima tuki tarkoittaa, että koulut voivat
ostaa maitotuotteita alennuksella, ja erotus
maksetaan suoraan toimittajalle.
Valio saa liki pari miljoona tukea tuotteidensa
myyntiin ja purnukkansa kaikkien kasvavien
suomalaisten nenän eteen jokaisena arkipäivänä.
Yrityksellä on omat ravitsemusasiantuntijat ja järeä
markkinointikoneisto. Sillä on myös alan tutkimus:
Valion omalla tutkimusosastolla on 20 miljoonan
budjetti ja satakunta työntekijää.
Helsingin yliopiston maitoteknologian professori
Tapani Alatossavan mukaan Suomessa ei juuri ole
Valiosta riippumatonta maitotutkimusta.
../..
Kuvat: Maitolähettiläskuva Maito ja Terveys ry:n sivustolta: v. 2018 Sini Kokkola. Purkista ja julisteesta itse otettu.
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../.. Mikael Fogelholmin kertoo
suomalaisen ravitsemustieteen ja
suositusten historian lähteneen liikkeelle
pitkälti Nobel -voittaja A. I. Virtasesta:
Hän perusti Valion tutkimuslaboratorion
ja oli luomassa ensimmäisiä kansallisia
ravitsemussuosituksia. ”Virtasella oli
toinen jalka yliopistolla ja toinen Valiolla”.
Maito on osa kansallista ruokakulttuuriamme, toisin kuin vaikkapa
mantelit, merilevä tai tofu, jotka myös
ovat erinomaisia kalsiumin lähteitä.
Maitoa ei voida tuottaa ilman että samalla tuotetaan lihaa. Lehmä lypsää maitoa vain, jos se
poikii vuosittain. Mitä enemmän tuotetaan maitoa, sitä enemmän tulee myös lihaa.
Ympäristövaikutusten mukaan ottaminen suosituksiin ei miellyttänyt elintarviketeollisuutta:
”Kyllä MTK ja elintarviketeollisuusliitto yrittivät vaikuttaa”, Fogelholm sanoo. ”Ei ilmeisesti
haluttu, että ympäristövaikutukset tulevat esille, koska ne ovat negatiivisia.”
Ruotsissa meijeriteollisuuden edustajat väittivät, että maitotuotteiden vähentäminen
aiheuttaisi lapsilla aliravitsemusta, ja epäilivät tieteellistä näyttöä ilmastovaikutuksista.
Lehmänmaidon korvaamista kasvimaidoilla protestoitiin. Kun Englannissa
ravitsemusneuvottelukunta kehotti puolittamaan maitotuotteiden käytön ylipainon
vastaisessa taistossaan, meijerilobbaajat ilmoittivat, että tämä vaarantaisi kansanterveyden.
Lähde: Anu Silfverberg: Miksi suomalaiset juovat maitoa enemmän kuin yksikään toinen kansa?
Artikkelin taustatoimittajana on toiminut Emil Johansson. Julkaistu: 29.4.2016.
https://www.apu.fi/artikkelit/miksi-suomalaiset-juovat-maitoa-enemman-kuin-yksikaan-toinen-kansa (luettu
18.6.2019).

Kotimainen
maidontuotanto
ylittää hurjan
kulutuksemme
1.2 litraa/ pv /
suomalainen, josta
60% juustona.
Siksi maitotuotteiden kulutuksen lisäämiseksi kampanjoidaan jatkuvasti - myös verovaroin.

Kuvat: Maitolähettiläs v. 2014 Anni Lehtonen Maito ja Terveys ry:n sivustolta.Purkista itse otettu. Lehmät parressa ja vasikka
kottikärryssä pxhere.com.
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Maito ja Terveys ry:n
MAITOA KAIKEN IKÄÄ hankkeen pääkohderyhmänä
olivat nuoret eläkeläiset.
Mainoskampanjaa rahoitti myös
Maa- ja metsätalousministeriö,
ja se toteutettiin yhteistyössä
Vanhustyön keskusliiton,
SUOMEN
MUISTIASIANTUNTIJAT RY:n
sekä SUOMEN
OSTEOPOROOSILIITTO RY:n
kanssa.
Kuvat:
Maidon
kulutus: ChartsBin.
Osteoporoottiset murtumat: A Systematic
Review Of Hip Fracture Incidence And
Probability Of Fracture Worldwide,
Osteoporosis International, September
2012. Lähde:
https://fanaticcook.com/2014/01/20/ifmilk-builds-strong-bones-why-do-people-incountries-who-consume-the-most-havehigher-fracture-rates/ (luettu 21.12.2018).
Fanatic Cook -sivusto copyright: Creative
Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0 International License.

Mainosjuliste Kajaanin terveysaseman
ilmoitustaululta kuvattu. Sarjakuva
Mutts comics https://mutts.com/.

MAITOA KAIKEN IKÄÄ - radiomainokset (mp3) :
•

•
•
•
•
•

Mainos 1: Maalaislääkäri Tapani Kiminkisen haastattelu
Mainos 2: Marttaliiton toiminnanjohtajan Marianne Heikkilän haastattelu
Mainos 3: Suomen Muistiasiantuntijat ry:n projektijohtaja Merja Suomisen haastattelu
Mainos 4: Hiihtäjälegenda Juha Miedon haastattelu
Mainos 5: Jätä kävelykeppi ja rollaattori odottamaan!
Mainos 6: Jätä keinutuoli ja tohvelit odottamaan!
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MAIDOLLA MURTUMIA VASTAAN?
Tuoreessa meta-analyysissä, eli tähän mennessä
tehtyjen tutkimusten koosteessa syy-seuraussuhteita
määrittämättömissä poikkileikkaus- ja tapausverrokkitutkimuksissa maitotuotteiden käyttö yhdistyi
neljänneksen pienempään lonkkamurtumariskiin, kun
taas em. tutkimusmetodeja korkeamman hierarkian
merkityksellisemmistä väestötutkimuksista tehdyssä
lineaarisessa annos-vastemallissa jokainen 200 gramman
lisäys maidon käytössä yhdistyi 9% suurempaan
lonkkamurtumariskiin.
Malmir H, Larijani B & Esmaillzahed A: Consumption of milk and dairy products and risk of osteoporosis and hip
fracture: a systematic review and Meta-analysis. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2019/03/26. DOI
10.1080/10408398.2019.1590800. Vain abstrakti. Ei sidonnaisuuksia, julkinen rahoitus. Copyright © 2019 Informa
UK Limited (luettu 5.9.2019).

Kuva: Lonkkamurtuma. X-ray taken by Booyabazooka by himself upon arrival in emergency room on December 11, 2004.
Wikipedia. Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu
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VERENPAINEET MAIDOLLA KUNTOON?
Erittäin runsasmaitoisen 1½ kk jakson 1238 mg runsaampi kalsiumin saanti
verrattuna niukka-maitoiseen jaksoon (1957 mg vs. 719 mg) yhdistyi tuoreessa
45 hlön vaihtovuorotutkimuksessa verenpaineen laskuun ka. RR -4.6/-3 mmHg.
Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen
opettaja totesi, että ”Nuo havaitut erot
verenpaineessa ovat myös sitä
luokkaa, mitä yleensä kliinisissä
ravitsemuskokeissa pystytään
saamaan esille.”
Luulisi, että jos maito olisi tehokas
verenpaineen hallinnassa, maitomaissa (kuten
Hollannissa ja Suomessa) verenpainetaudin
luulisi olevan harvinaisuus. Eipä ole.
Näin tutkimus, josta julkaistiin 2 tiedeartikkelia, sujui: 52 ylipainoisen (BMI ka 28) ja ka 59-v. hollantilaisen
(loppuun asti pysyi 45 hlöä) vaihtovuorotutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli selvittää maitotuotteiden
runsaan (vastaten 1.25 -1.8 litraa maitoa /pv / hlö) käytön aineenvaihdunnallisia seurauksia. Toissijaisesti
tutkittiin muutoksia sokerirasituskokeessa ja verenpaineessa.

Runsasmaitoisella (HDD=high dairy diet) -jaksolla kaikkien oli syötävä
päivittäin hollantilaisten ravitsemussuositusten mukaisesti valittuja tuotteita:
vähintään 400 g vähärasvaista maustamatonta jogurttia + 30-60 g
”vähärasvaista” (19%) juustoa, minkä lisäksi naisten tuli juoda maitoa tai
piimää 2.5 dl ja miesten 5 dl niin, että yhteensä maitotuotteita kulutettiin
5 (naiset) - 6 (miehet) annosta päivässä. Tutkijoiden mukaan tämä on
tyypillinen hollantilaisten kuluttama määrä maitotuotteita (viittaavat: Dutch
National Food Consumption Survey 2007–2010). Niukkamaitoisen (LDD=low
dairy diet) jakson aikana sallittiin korkeintaan 1 annos maitotuotetta.
Rasvan kokonaissaannissa ei ollut eroa dieettien välillä mutta HDD (=high dairy diet)
-jaksolla tyydyttyneen rasvan osuus oli (juuston takia) ravitsemussuositukset
ylittävästi 38% rasvasta: 32,3 g vs. vähämaitoisen jakson 25.3 g/pv. Ero oli tilastollisesti
merkitsevä (p<0.001). Transrasvojen määrä oli 0.7 grammaa molemmissa. Ilmeisesti
niukkamaitoisella LDD -dieetillä syötiin mm. kovetettuja kasvirasvoja - ja niiden
mukana teollisia transrasvoja- sisältäviä herkkuja kun taas maitojaksolla transrasvat
olivat pääosin märehtijäperäisiä.
LDD (=low dairy diet)-jaksolla magnesiumin saanti jäi neljänneksen ja kaliumin saanti viidenneksen HDDryhmää alhaisemmiksi (p<0.001 molemmille). Näin ei olisi tarvinnut olla: Parhaat magnesiumin ja kaliumin
lähteet ovat kasvi- eivätkä maitoperäiset (ks. RAVINTOTEKIJÄLUETTELO). Sitä ihmettelen, että molemmissa
ryhmissä D-vitamiinin saanti jäi alle 4 ug päivässä.
../..
Kuvat: verenpaineen mittausvälineet pxhere.com. Kaavakuva: THL:n erikoistutkija Teemu Niirasen esitys Onko verenpaine- ja
kolesterolitasojen lasku pysähtynyt? Apr 17, 2018. https://www.slideshare.net/THLfi/onko-verenpaine-ja-kolesterolitasojenlasku-pysahtanyt CC Attribution-NonCommercial License. Vapaa lehmä (rajattu) Schpernic088 Wikimedia Commons, Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Vasikka pexels.com.
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../.. Proteiini ei ole painonhallinnassa autuaaksi tekevä asia. Sitä kertyi HDD:ssa 106 g ja
LDD:ssa 79 g/pv, josta puolet oli kasviproteiinia. HDD-jaksolla kasviproteiinin päivittäinen saanti
oli 5 g vähäisempää. Ruokahalussa tai kylläisyydessä eikä lihasmassan muutoksissa havaittu
eroa ryhmien välillä. Kertyneen typen kanssa munuaiset joutuivat työskentelemään +25%
kovemmin HDD-jaksolla (urea 462 vs 359 mmol/24 h, p <0.001). Ylimääräkalsiumia eritettiin
viidenneksen enemmän HDD-jaksolla (p = 0.001).

NÄISTÄ TULOKSISTA DUODECIM TAI LEHDISTÖ EIVÄT UUTISOINEET (ainakaan googlaten en löytänyt):
Mitään aineenvaihdunnallisia etuja ei hapatettujen maitotuotteiden käytöstä seurannut, päinvastoin:
Korkeamaitoinen jakso kerrytti kehoihin rasvaa n. ½ kg 6
viikossa. Vastaava painon nousu havaittiin Benatar et. al.
(tutkijoiden viite 45) tutkimuksessa jo kuukaudessa
maitotuotteiden käytön lisäämisen seurauksena.
”Hyvä” HDL-kolesteroli oli merkitsevästi (+ 4%, p = 0.002)
korkeampi niukkamaitoisen (LDD) jakson jälkeen.
Kokonaiskolesteroli:HDL -suhde oli myös merkitsevästi (-3%,
p=0.015) parempi eli matalampi niukkamaitoisen jakson
päätteeksi. Triglyserideissä oli + 8% nousutrendi
runsasmaitoisella (HDD)-jaksolla, joskaan tämä ei ollut
tilastollisesti merkitsevä (p=0.066).
Runsasmaitoinen dieetti (HDD) heikensi insuliiniherkkyyttä huomattavasti ja merkitsevästi jo
ensimmäisestä viikosta alkaen. Insuliiniresistenssiä mittaava HOMA-IR oli HDD jakson lopulla +11%
korkeampi kuin LDD:n jälkeen (p=0.027). Lisäksi paastoinsuliinitasot olivat merkitsevästi matalammat
(=paremmat) niukkamaitoisella jaksolla (-9%, p=0.024). Tulos säilyi samana vakioinnin (mm. paino, kuidun
saanti, alkoholinkäyttö) jälkeen.
Tutkijoiden yhteenveto: ”The amount of dairy intake during a 6-wk period had a neutral effect on
metabolic flexibility or postprandial glucose metabolism in middle-aged overweight subjects.”
Eelderink C, Rietsema S, van Vliet IMY, Loef LC, Boer T, Koehorst M, Nolte IM,
Westerhuis R, Singh-Povel CM, Geurts JMW, Corpeleijn E, Bakker SJL. The effect of high
compared with low dairy consumption on glucose metabolism, insulin sensitivity, and
metabolic flexibility in overweight adults: a randomized crossover trial. Am J Clin Nutr.
2019 Jun 1;109(6):1555-1568. doi: 10.1093/ajcn/nqz017. Sidonnaisuudet: Neljästä
tutkimussuunnitelman tekijästä Geurts ja Singh-Povel ovat meijeriyritys Friesland
Campinan työntekijöitä. Muilla tutkijoilla ei tähän tutkimukseen liittyviä sidonnaisuuksia.
Rahoitus: Toteutettu ja rahoitettu julkisen (EU, valtio ja Groningenin yliopisto) ja
meijeriteollisuuden (Friesland Campina) yhteistyöllä (TKI-grant).
Copyright © American Society for Nutrition 2019. This is an Open Access article
distributed under the terms of (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (luettu
20.8.2019).
”The government, private sector, universities and research
centres are working together in the Top Sector Alliance for
Knowledge and Innovation (TKI) to make top sectors even
stronger.” https://www.government.nl/topics/enterprise-andinnovation/encouraging-innovation (luettu 20.8.2019).

Kuvat: Maitopurkki Pixnio.com. The People Speak! People don't know what's going on in the
health service. Flickr.com. CC BY 2.0. Co-operation pxhere.com.
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Em. tutkijat esittävät, että maidon kalsium yhdessä muiden sen sisältämien mineraalien kanssa voisi
olla verenpaineen hallinnan kannalta erityisen edullista . He katsovat Houston & Harper 2008
tutkimuksen tukevan teoriaansa, vaikka kyseisen tutkimuksen (Houston MC, Harper KJ. Potassium, magnesium, and
calcium: their role in both the cause and treatment of hypertension. J Clin Hypertens. 2008;10. 7 Suppl 2):3–11, vain abstrakti)

johtopäätös ei koske maitotuotteita vaan kasviksia:
”This review will discuss the roles of potassium, magnesium, and
calcium -- -- A high intake of these minerals through increased
consumption of fruits and vegetables may improve blood
pressure levels and reduce coronary heart disease and stroke.”

Erään merkittävän, suurina annoksina luu-, verisuoni- ja
munuaisterveydelle haitallisen kivennäisaineen tutkijat ovat unohtaneet (?)
mainita kokonaan: eläinperäisen fosforin, jonka suurin lähde ovat
maitotuotteet. Fosforia suomalaiset saavat nykyisinkin jo 2-3 -kertaisesti
suositukseen nähden.
”Verenpaine on merkittävä useiden sydän- ja
verisuoni-sairauksien riskitekijä, ja siksi
verenpaineen alentaminen on erittäin tärkeää.
Tutkimuksemme esittää maidon olevan ravintoaine,
joka saattaa alentaa verenpainetta.”
Rietsema S, Eelderink C, Joustra M, van Vliet I, van Londen M,
Corpeleijn E, Singh-Povel C, Geurts J, Kootstra-Ros J, Westerhuis R,
Navis G, Bakker S: Effect of high compared with low dairy intake on
blood pressure in overweight middle-aged adults: results of a
randomized crossover intervention study,: The American Journal of
Clinical Nutrition, Volume 110, Issue 2, August 2019, Pages 340–
348,https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz116.

Sidonnaisuudet:
Singh-Povel ja Geurts ovat
hollantilaisen meijeriyhtiön,
the Dutch dairy company
FrieslandCampinan
palveluksessa. Muut
kirjoittajat ilmoittavat, ettei
heillä ole sidonnaisuuksia
tähän tutkimukseen
liittyen. Rahoitus: TKI Agro
and Food grant TKI-AF12104 eli rahoitettu (tässä
artikkelissa tarkentamatta
jättäen) julkisen (EU, valtio
ja Groningenin yliopisto) ja
meijeriteollisuuden
(Friesland Campina)
yhteistyöllä . Copyright ©
2019, Oxford University
Press /Rights Link.

Kuvat: Hedelmäkori Pixabay.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/. YLE-uutinen https://yle.fi/uutiset/3-5996318
(luettu 23.8.2019).

71

MAITO JA MATALA-ASTEINEN TULEHDUS
Ks. myös tämän osion kappale kaseiinista sekä Kasasen koottujen osio ILOTON VESSELI
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/ILOTON_VESSELI.pdf

”Maitotuotteet ja terveys laajan tutkimusnäytön mukaan” /Pronutritionist R. Laatikainen 3.12.2015
Diaesitys https://www.slideshare.net/pronutritionist/maitotuotteet-ja-terveys-laajan-tutkimusnayton-mukaan

Oheisiin 12 satunnaistettuun
vertailututkimukseen (lähteet dia
n:ro 22) pohjautuen hän toteaa,
etteivät maitotuotteet aiheuta
matala-asteista tulehdusta
”verrattuna soijaan”.

Em. tutkimukset seuraavilla
sivuilla tuloksineen ja
johtopäätöksineen
kuvattuina.
Kaksoissokkoutettu
satunnaistettu 3 kk mittainen
seurantatutkimus *), jossa
soija voitti maitoproteiinin
selvästi, ei ollut mukana
tutkimusluettelossa.
*)Christie D, Grant J et. al,: Metabolic effects of soy supplementation in postmenopausal Caucasian and African American
women: a randomized, placebo-controlled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology Aug. 2010. Volume 203, Issue 2,
Pages 153.e1–153.e9 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.02.058. Sidonnaisuudet: Julkinen rahoitus, en löytänyt muuta
sidonnaisuusilmoitusta. Copyright notice (luettu 8.10.2018).

Kumpikin ”maito voitti” -tutkimus oli
meijeriteollisuuden rahoittama:
Toisessa maito voitti liha-laardi-hedelmä -dieetin
ja toisessa kalsium- ja D-vitamiini-vajeisen
dieetin.
Kirjoitin Laatikaiselle hänen esityksessään
huomaamistani
painovirheistä/tulkinta/taustatyövirheistä.
Hän ystävällisesti vastasi:
”Minulla ei ole mahdollisuutta ryhtyä nyt
enempää kommentoimaan kirjoituksiasi,
mahdollisia virheitä blogissani/tutkimuksissa
tai yleensä ajatelmiasi. Hienoa, että olet
kiinnostunut aiheesta ja viet kansanterveyttä
eteenpäin. ”
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Reijo Laatikainen: Maito parempi

Pronutritionist on nostanut tämän tutkimuksen
vielä erikseen esille (Dia 24. ohessa -> )
todistusaineistona maidon paremmuudesta soijaan
nähden, ottamatta huomioon tutkijoiden
(tarkoituksellisesti?) soijajaksolle suunnittelemaa
kalsium- (ja D-vitamiini?) -vajetta.

Tutkimuksen kulku ja tulokset (Zemel et. al. 2010)
10 ylipainoista ja 10 lihavaa osallistujaa
satunnaistettiin sokkoutettuun vaihtovuorotutkimukseen, jossa verrattiin rasvatonta maitoa
soijaan.
4 viikon ruokavaliojaksojen kaloripitoisuudet olivat yhtäläiset, ja niiden välillä pidettiin 4 viikon tauko.
Soija ja rasvaton maito tarjoiltiin 3 smoothiena; Sen sijaan, että tutkimuksessa olisi käytetty normaalisti
kalsiumilla ja D-vitamiinilla rikastettua soijamaitoa, kussakin soijasmoothiessa kalsiumia oli vain 50 mg,
kun sitä maitosmoothiessa oli 350 mg. Soijadieettijaksolla tutkittujen kalsiumin saanti rajoitettiin 500-600
mg/pv, kun se maitojaksolla oli 1200-1400 mg/pv. Tutkijat kertovat artikkelissaan, että aiemmin he ovat
todenneet että runsaskalsiumisella dieetillä on heidän hiirikokeissaan saatu oksidatiivisen stressin
merkkiaineet laskemaan verrattuna matalakalsiumisiin dieetteihin. D-vitamiinia (jota lisätään meijerissä
maitoihin) ei tutkimusselostuksessa mainita lainkaan! Tällä tutkimusasetelmalla saatiin soijan suhteen
neutraali tulos, mutta oksidatiivista stressiä mittaavat ja tulehdusmerkkiaineet laskivat maitoryhmässä 1022%. Osallistujien paino, rasvaprosentti ja viskeraalinen rasva pysyivät ennallaan.
Zemel M, Sun X, Sobhani T, Wilson B: Effects of dairy compared with soy on
oxidative and inflammatory stress in overweight and obese subjects. The
American Journal of Clinical Nutrition, Volume 91, Issue 1, 1 January 2010,
Pages 16–22, https://doi.org/10.3945/ajcn.2009.28468
”There were no conflicts of interest to report”.
Copyright © 2006, Oxford University Press. (luettu 25.8.2019).
Rahoitus: the National Dairy Council
https://academic.oup.com/ajcn/article/91/1/16/4597056.
Copyright © 2009, Oxford University Press. (luettu 4.10.2018).
HOX!! Tenneseen yliopiston ravitsemusinstituutin johtajana toimineen Michael
B. Zemel:n kolmen pienen tutkimuksen pohjalta käynnistettiin v. 2003 alk.
$ 200 miljoonan maitotuotteiden menekinedistämiskampanja (joka keskeytyi
v. 2007 kun osoitettiin, ettei kampanjan väittämille maitotuotteiden
laihduttavasta vaikutuksesta ollut riittävää tieteellistä näyttöä). Zemel on
sittemmin myöntänyt saaneensa puhujapalkkioiden ohella vuodesta 1998
lähtien lähes $ 3 miljoonaa meijerialan yrityksiltä, kuten National Dairy
Councililta. Hän ei kuitenkaan katso tätä intressiristiriidaksi, koska
”rahoituslähteellä ei ole ollut mitään vaikutusta”
hänen tutkimuksiinsa.
Kuva: Rahasalkku publicdomainpicture.net.
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Reijo Laatikainen: Maito parempi (<- virhetulkinta tai painovirhe ks. alla)

HUOM! Maitoa EI edes verrattu soijaan tai
muihin kasviproteiinin lähteisiin .
Pronutritionistille on sattunut haksahdus
tulkinnassa adiponektiinin suhteen:
27 ylipainoisen naisen lähtötilanteeseen
verrattuna sekä maito (MILK)- että
maidoton, mutta lihaa ja laardia sisältävä
”sydänterveellinen” NCEP-ruokavalio
HEIKENSIVÄT 6 viikossa MERKITSEVÄSTI
adiponektiini-, APO-A1- ja HDL-tasoja ja
huononsivat kokonaiskolesteroli/HDLsuhdetta. Hyödyllinen Adiponektiini LASKI
MILK-jaksolla - 11.1% (p=0.01)
Maidottomalla dieetillä painonhallinta
(kg, BMI ja vy) onnistui kaksinverroin
paremmin kuin MILK-jaksolla.
Ainoa ero, mikä maidon eduksi verrattuna NCEP-dieettiin saatiin, oli keskimääräisen verenpaineen lasku
syst/diast. -4.1/-5.2% MILK-jaksolla (tasoon 114/70 mmHg) vs. -1.1/1.0% NCEP 118/73 mmHg.
Maitodieetin vaikutukset olivat vielä huonommat kuin NCEP -ruokavalion:

Tutkimuksen kulku ja tulokset

(Drouin-Chartier et. al. 2015)

Satunnaistetussa vaihtovuorotutkimuksessa 27 ylipainoista naista noudattivat 6 viikon ajan
”sydänystävällistä” NCEP (=National Cholesterol Education Program) - ruokavaliota kahtena eri versiona.
Näistä ”MILK” -dieettiin kuului 3 x 2.4 dl 2% kevytmaitoa 2000 kaloria kohden. ”NCEP” -jaksolla puolestaan
ei käytetty mitään maitovalmisteita, ei myöskään kasvimaitojuomia. Syynä tähän oli se, että tutkijat
halusivat selvittää nimenomaan maidon itsenäistä vaikutusta, eivätkä verrata sitä ”korvikkeisiin”.
Molemmissa dieeteissä oli 55% hiilihydraatteja, 15% proteiineja, 20% pehmeää
ja 10% tyydyttynyttä rasvaa. Maidon proteiinit ja rasva korvattiin NCEP -dieetissä
lisäämällä siihen punaista lihaa, munanvalkuaisjauhoa ja laardia. Ihra valittiin,
koska se vastaa paremmin maidosta saatua rasvaa kuin kasviperäinen rasva, ja
näin saatiin dieettien kolesterolipitoisuudet toisiaan vastaaviksi. Tutkittujen
ruokavaliossa kolesterolia oli ollut ennen dieettien alkua ka 266 mg/pv, nousten
sekä MILK- että ”sydänterveellisellä” NCEP-dieetin jaksolla ka 320 mg:aan/pv.
MILK-ryhmän päivittäin juoma 7.2 dl maitoa sisälsi luontaista sokeria 35.3
grammaa, minkä edestä NCEP-dieettiläiset söivät pääasiassa hedelmiä.
Glykeeminen kuorma suunniteltiin NCEP-jaksolle MILK-vaihetta
korkeammaksi: 147 vs. 136.
( Drouin-Chartier et. al. 2015 ../..
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Koska kasvimaitovalmisteita EI NCEP -jaksolla saanut käyttää, eikä heille tarjottu lisäravinteita
korvaamaan maidon luontaista kalsiumia eikä maitoon lisättyä D-vitamiinia, mikroravinnekoostumuksessa
oli huomattavia eroja: Ennen dieettikokeiluja tutkitut saivat ravinnostaan ka 1167 mg kalsiumia ja 6.6 ug Dvitamiinia. NCEP-jaksolla ne vähenivät ka 446 mg:aan ja 3.7 ug:aan, kun taas MILK -jaksolla kalsiumin
määrä nousi 1550 mg:aan ja D-vitamiinin saanti lähes tuplaantui 12.2 ug:aan maitoon lisätyn D-vitamiinin
ansiosta. HOX!! Ero D-vitamiinimäärässä oli 3.3-kertainen MILK- ja NCEP -jaksojen välillä.
Dieettijaksoilla ravinnon energiatarve oli mitoitettu osallistujien tarpeen mukaan. Niinpä on luonnollista,
että ylipainoisten naisten paino laski kummassakin ryhmässä: 6 viikon MILK - jaksolla painoa putosi
keskimäärin 700 g (82.6 -> 81.9 kg), -0.8% (p=0.003). Maidottomalla NCEP-jaksolla (HOX!! järjestetystä Dvitamiini- ja kalsiumvajauksesta huolimatta) paino laski 2 kertaa enemmän: 1.3 kg (82.8 -> 81.5 kg) -1.6%.
Painoindeksikin laski maidottomalla dieetillä merkittävästi enemmän: 1.6% NCEP-, mutta vain 0.8%
MILK-jaksolla. Vyötärönympärys kapeni NCEP-jaksolla ka 2.2 cm (p=0.04) mutta pysyi ennallaan MILKryhmässä (-1 mm, p=0.92).
Tutkijat olivat olettaneet, että rasvan vähentäminen dieettijaksoillatutkittujen
aiempaan ruokavalioon verrattuna olisi johtanut adiponektiinitason*) nousuun, mutta
kävikin niin että se laski merkittävästi sekä MILK-jaksolla - 11.1% (p=0.01) että NCEP jaksolla -13.3% (p=0.001). He selittävät tulosta sillä, että alkoholin käyttö oli dieettien
aikana kokonaan kielletty, ja joissain tutkimuksissa niukka/kohtuullinen alkoholin
käyttö on yhdistynyt parempiin adiponektiinipitoisuuksiin.
*) Adiponektiini on rasvakudoksesta verenkiertoon erittyvä hormoni, joka lisää insuliiniherkkyyttä sekä

vaikuttaa edullisesti verenkiertoelimistöön. Sen korkea pitoisuus liittyy pienentyneeseen diabetekseen
sairastumisen riskiin, kun taas matala taso ennustaa heikentynyttä sokerinsietoa. Naisilla matala
adiponektiini-pitoisuus on vielä selvemmässä yhteydessä metaboliseen oireyhtymään kuin miehillä.
Lähde: Merja Santaniemen väitöskirja, Genetic and epidemiological studies on the role of adiponectin and PTP1B in the metabolic syndrome.
2.6.2010 Oulun yliopisto. Duodecimin Terveyskirjastossa referoitu ”Matala veren adiponektiinitaso on merkki metabolisesta oireyhtymästä ”
www.terveyskirjasto.fi 02.06.2010/Väitöskirjat. http://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/uutissorvi_uusi.lue_abstrakti2?iid=13939&iprint=3 (luettu
5.10.2018).

Verisuoniterveydelle tärkeä HDL -kolesteroli laski huomattavassa määrin,
normaalialueelta viitearvon alittavaksi sekä maito- että lihajaksoilla jo 6 viikon
aikana; siitä huolimatta, että ylipainoisten naisten edeltävä ruokavalio ei
todennäköisesti ollut erityisen terveellinen. MILK-jaksolla HDL laski -16.2%, 1.27->
1.06 mmol/l (p <0.001). Punaista lihaa ja eläinrasvaa sisältävällä NCEP-jaksolla HDL
laski 14.1%, 1.26 -> 1.08 mmol/l (p <0.001). NCEP- ja MILK -dieettien välillä ei tässä
haitallisessa muutoksessa HDL:n suhteen ollut merkittävää eroa (p>0.07).
Verrattuna lihaa ja laardia sisältävään NCEP -ruokavalioon, MILKdieettijaksolla VLDL -apolipoproteiini B:n aineenvaihduntavauhti laski
(−13.4%; P = 0.04), samoin plasman kasvisterolipitoisuudet laskivat (−12.0%;
P = 0.04). Seerumin kokonaiskolesteroli ei muuttunut maitodieetillä, mutta
NCEP-jaksolla se laski -5.8% (p<0.001) verrattuna osallistujien tavanomaiseen
ruokavalioon. MILK-dieetti hävisi maidottomaan nähden kokonaiskolesterolin(kin) suhteen merkitsevästi (p=0.01). Kokonaiskolesterolin ja
HDL-kolesterolin suhde (P-Kol : HDL) kasvoi (=huononi) kummallakin
jaksolla: MILK Kol/HDL +15.9% (p <0.001) ja NCEP +9.9% (p <0.001).
Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. Lehmät pxhere.com.

( Drouin-Chartier et. al. 2015 ../..

)
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Hyvän sydänterveyden merkkiaineena pidetty, HDLkolesterolipartikkelin proteiiniosan APO A-I määrä niin ikään laski
kummassakin interventiossa merkittävästi : MILK-jaksolla -7.9%
(p<0.001) ja NCEP-jaksolla -12.1% (p<0.001). Endoteliinipitoisuus *) laski
- 11.55 % (p=0.003) MILK-jaksolla ja -17.6% (p=0.001) NCEP -jaksolla.
*)

Verisuonten pinnan endoteelisolut erittävät endoteliinejä, jotka supistavat
verisuonia tehokkaasti. Verihiutaleista peräisin olevat tekijät, hyytymistekijät ja
sytokiinit lisäävät sen erittymistä, kun taas typpioksidi ja useimmat prostaglandiinit
estävät sitä. Lähde:
http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/verenpainetta_saatelevat_peptidit/2/
(Luettu 6.10.2018).

Paastosokeri laski 6.1 -> 5.8 eli 5 % (p<0.001) MILK-ryhmässä ja 6.0-> 5.8 eli 3% (p=0.009) NCEP-ryhmässä.
Ero ei ryhmien välillä ollut merkityksellinen (p=0.02). Missään muissa sokeri- ja insuliiniaineenvaihdunnan
merkkiaineissa ei tullut merkittävää muutosta.
HOX!! Koska alkoholi heikentää veren hyytymistä ja useimmat alkoholijuomat ovat erittäin sokeripitoisia,
pohdin, voisiko alkoholittomuudella olla osansa tutkimusjaksoilla ilmenneeseen endoteliinipitoisuuden ja
verensokerin laskuun? Tällä seikalla tutkijat eivät spekuloi, ilmeisesti koska MILK- ja NCEP-ryhmien välillä
erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä näissä markkereissa.
Drouin-Chartier J-P, Gagnon J, Labonté M-E, Desroches S, Charest A, Grenier G,
Dodin S, Lemieux S, Couture P & Lamarche B. Impact of milk consumption on
cardiometabolic risk in postmenopausal women with abdominal
obesity. Nutrition Journal. 2015;14:12. doi:10.1186/1475-2891-14-12.
Sidonnaisuudet: Tutkimuksen suunnitelleet Couture ja Lamarce ovat saaneet kuten myös Dodin - rahoitusta Kanadan maitotuottajiljta ja/tai Australian
meijeriteollisuudelta ja Kanadan Agri-Foodsilta. Lamarche, Lemieux ja
Desroches ovat saaneet rahoitusta Kanadan Danone (maitotuotteiden
valmistaja) Instituutilta. Lamarche on Kanadan Maidontuottajien
apurahalautakunnan puheenjohtaja. Kyseinen lautakunta käsittelee
vertaisarviointeja koskevia apurahapäätöksiä.
Drouin-Chartier on koulutettu elintarviketeollisuuden tarpeisiin vastaavaksi tutkijaksi FAST-ohjelman*) kautta.

V. 2011 - 9/2015 yli 90 opiskelijaa on läpikäynyt FAST-ohjelman, jonka avulla he saavat taidot mm. elintarvikkeiden
tuotekehitykseen ja markkinointiin, ja taitoa toimia elintarvikkeiden sääntely-ympäristössä. FAST-ohjelman
läpikäyneet tutkijat osaavat vastata elintarviketeollisuuden tarpeisiin paremmin kuin muut.
*)

The mission of FAST (Food Advancement through Science and
Training) is to provide professionals and young researchers
.. .. training and knowledge in the health foods sector,
including product development, marketing, and the regulatory
environment. FAST eases the transition of future graduates
to the job market and responds to market needs. Graduates
trained under FAST are better prepared to meet industry
needs.

Muilla neljällä tähän interventioon osallistuneella tutkijalla ei ollut
sidonnaisuuksia elintarviketeollisuuteen.
This is an Open Access article distributed under the terms of
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 (luettu 7.10.2018)

Kuvat: Sydänpiirros Pixabay.com. Lypsy pxhere.com. Kyltti picpedia.org.
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SOIJA VOITTI maidon tulehdusmerkkiaine E-selektiinin laskussa sekä sivuvaikutusten vähyydessä.

Tutkimuksen kulku ja tulokset (Rebholz CM et. al. 2013)
Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suurin syy ennenaikaisiin kuolemiin niin USA:ssa kuin maailmassakin.
Kliinisissä (=ihmis)tutkimuksissa on tullut esille yhteys soijapapuvalkuaisen ja alempien kolesteroli- ja
verenpainearvojen välillä. Tutkijat halusivat selvittää mahdollista mekanismia tämän yhteyden takana.
3-vaiheisessa, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja placebokontrolloidussa vaihtovuorotutkimuksessa
verrattiin maitoproteiinin ja soijapapuvalkuaisen vaikutuksia
- TULEHDUSMERKKIAINEISIIN CRP, IL-6 ja TNF-α
-VERISUONISEINÄMIEN HÄIRIÖTILAAN LIITTYVIIN MERKKIAINEISIIN: E-selektiini (joka aktivoituu tuumorinekroositekijä alfan vaikutuksesta tulehduksen seurauksena), sekä verisuoni- ja solujenväliset adheesiomolekyyli -1:t ja
trombomoduliini
- RASVAKUDOKSESTA ERITTYVIIN adiponektiiniin leptiiniin ja resistiiniin

Plasebona käytettiin polysakkaridi -hiilihydraattiannosta. Kaikkien annosten määrä oli 40 g/pv ja kutakin
tutkitut saivat 8 viikon jakson satunnaisessa järjestyksessä. 102 osallistujaa (keski-ikä 47 v.) satunnaistettiin
3 ryhmään. osallistujaryhmä välillä. Jaksojen välillä pidettiin 3 viikon tauko ja 2 viikon totuttelujakso.
Soijaproteiinijaksolla E-selektiinitaso laski merkittävästi alemmaksi (-3.93 ng/ml , P=0.014) kuin
maitoproteiinijaksolla. Hiilihydraattiin verrattuna soijaproteiini sai aikaan merkittävän laskun plasman
leptiinin *) tasossa ( -2089.8 pg/ml, P=0.011).
*) Leptiinipitoisuudet korreloivat selkeästi kehon rasvapitoisuuksiin. Paasto vähentää leptiinipitoisuuksia
itsenäisesti kehon rasvamuutoksista riippumatta, ja leptiinipitoisuudet suurenevat liiallisen energiansaannin
seurauksena. Insuliini ja glukoosi ja mahdollisesti greliini säätelevät leptiinin eritystä.
Insuliini lisää leptiinin geenin ilmentymistä ja leptiinin eritystä. Useiden tutkimusten mukaan pienentyneet
leptiinipitoisuudet energiavajeen aikana korreloivat hyvin veren glukoosipitoisuuden pienenemiseen. On myös
todettu, että insuliinin vaikutukset glukoosimetaboliaan, kuten vaikutus glukoosin hyväksikäyttöön, muuntelevat
leptiinin tuotantoa.
Leptiini hillitsee ruokahalua lisäämällä ruokahalua vähentäviä neuropeptidejä hypotalamuksessa. Lihavilla
ihmisillä leptiinin annon vaikutus on vähäinen, sillä heillä ei ole leptiinin puutetta vaan leptiiniresistenssi.
Ukkola O. Syömisen hormonaalinen säätely. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2003;119(5):381-387. Artikkelin
tunnus: duo93446 (A3050381). © 2018 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (luettu 24.10.2018).

Röyhtäilyä ilmeni maitoproteiinijaksolla kolme kertaa enemmän, siitä
kärsi 18% osallistujista. Papuproteiini- ja hiilihydraattijaksoilla röyhtäilyä
oli haittaavassa määrin vain 6%:lla (p=0.02).
Mielialan kohenemista raportoi soijaproteiinijaksolla 19% vs. 8 %
osallistujista maitoproteiini- ja 9% hiilihydraattijaksolla. Ero ei ollut
kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä ( p=0.06).
Rebholz C, Reynolds K, Wofford M, et al. Effect of soybean protein on novel cardiovascular disease risk factors: a randomized
controlled trial. European journal of clinical nutrition. 2013;67(1):58-63. doi:10.1038/ejcn.2012.186. Ei sidonnaisuuksia.
Rahoitus: Julkinen, the American Medical Association Foundation 2011 Seed Grant Research Program. Lisäravinteet tarjosi Solae
-yhtiö. Copyright notice (luettu 4.10.2018).

Kuva: Röyhtäys Pixabay.com.
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Soijamaito on diabetesperäistä munuaisten vajaatoimintaa sairastaville maitoa parempi valinta
sen D-dimeeritasoa laskevan vaikutuksen ja alemman fosforipitoisuutensa takia.
Verisuonitukoksiin liittyvä D-dimeeritaso laski soijamaitojaksolla 4 % ja nousi maitojaksolla 16%
(p<0.05). Huomaa, että ero ruokavalioissa on ollut vain 1 lasillisen sisällössä, ja maidon luontaisesti
sisältämä sokeri on ”hyvitetty” vakioinnissa. (Laatikainen ei yhteenvedossa tätä mainitse; ilmeisesti koska
D-dimeeri ei ole vars. tulehdusmerkkiaine).
Hyytymistä lisäävän d-dimeerin kohonneen tason on havaittu olevan yhteydessä
diabeetikoiden munuaisten toimintahäiriöihin. Tutkijat halusivat lisävalaistusta
aiheeseen, keskittyen DM2 -nefropatiapotilaiden matala-asteisen tulehduksen,
hyytymisjärjestelmän ja oksidatiivisen stressin merkkiaineiden tutkimiseen ja
soijamaidon kulutuksen vaikutusta näihin.

Tutkimuksen kulku ja tulokset (Miraghajan et. al. 2012)
Satunnaistettuun vaihtovuorotutkimukseen osallistui 25 henkilöä, joille tyypin 2 diabeteksen pohjalta oli
kehittynyt munuaisten vajaatoiminta. Soijamaito- ja 2.4 dl lehmänmaitojaksot kestivät 4 viikkoa kumpikin,
satunnaisessa järjestyksessä, ja niiden välillä oli 2 viikon tauko. Maitoannos oli vain 2.4 dl/pv.

TNF-alfa-, IL-6- ja malondialdehydipitoisuuksissa ei tullut muutosta. Soijamaidon herkkä-CRP tulehdusarvoa laskeva vaikutus oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä (p=0.051). Kun maidon suurempi
sokerimäärä huomioitiin, yhteys laimeni.
Tutkijoiden puolueettomuuden hintana oli se, ettei tutkijoilla ollut rahaa tutkia F2-isoprostoni- ja
proteiinikarbonyylipitoisuuksia eikä antioksidanttientsyymien aktiviteettia tai antioksidanttista
kokonaiskapasiteettia.
Miraghajani M, Esmaillzadeh A, Najafabadi M, Mirlohi M, Azadbakht L: Soy Milk Consumption, Inflammation, Coagulation, and
Oxidative Stress Among Type 2 Diabetic Patients With Nephropathy. Diabetes Care 2012 Oct; 35(10): 19811985.https://doi.org/10.2337/dc12-0250 Ei sidonnaisuuksia. © 2019 by the American Diabetes Association. Diabetes Care
Print ISSN: 0149-5992, Online ISSN: 1935-5548. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. (luettu 23.8.2019).
Kuvat: Soijamaito ja soijakasvin kukka pixabay.com. The family farm owned by Luke, Mike and Tony Brubaker 850 cows and 700
young stock, producing 20 200 000 pounds of milk last year. U.S. Department of Agriculture 20110419-RD-LSC-0620 Public
domain.
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MYÖS VASTUSTUSKYVYN OSALTA SOIJA VOITTI.
52 vaihdevuotensa ohittanutta 50-65 -vuotiasta naista satunnaistettiin 3
ryhmään 4 kuukaudeksi kaksoissokkoutetussa plasebokontrolloidussa
tutkimuksessa, jossa verrattiin lehmänmaidon ja soijamaidon vaikutuksia
immuunipuolustuksen toimintaan ja DNA-vaurioihin. Isoflavonoidien itsenäisen
vaikutuksen tutkimiseksi niitä annettiin toiselle lehmänmaitoryhmälle
lisäravinteena niin, että isoflavonoidimäärä oli sama kuin soijamaidossa
luonnostaan (71.1 mg/ 7 dl). Tavallista lehmänmaitoa ja soijamaitoa juovat
saivat plasebolisän. Maitoannos oli 7 dl kussakin ryhmässä.
Niillä, jotka saivat isoflavonoideja, oksidatiivisen stressin aiheuttamaa DNAvauriota mittaava 8-hydroxy-2-deoxy-guanosine oli alemmalla tasolla kuin
pelkkää lehmänmaitoa saaneilla. Lisäksi immunologiseen muistiin liittyvien Bryhmän valkosolujen määrä kasvoi isoflavonoideja saaneilla. Sen sijaan eroa ei
tullut esille plasman IL-2-, TNF-alfa- tai CRP-pitoisuuksissa, eikä virtsan 8isoprostaanissa.
Ryan-Borchers TA, Park JS, Chew BP, McGuire MK, Fournier LR, Beerman KA. Soy isoflavones modulate immune function in
healthy postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2006 May;83(5):1118-25. 10.1093/ajcn/83.5.1118.
Ei sidonnaisuuksia. Tutkimusapurahan oli myöntänyt the Washington State Attorney General’s Office. White Wave inc. oli
tarjonnut soijamaidon, the Archer Daniels Midland co. Novasoy isoflavonoidivalmisteen ja placebot.
Copyright © 2006, Oxford University Press. (luettu 23.8.2019).

Reijo Laatikainen: Tasapeli
Diabeteksen ja/tai verenpainetaudin aiheuttaman munuaisten vajaatoiminnan loppuvaiheen takia
hemodialyysissä käyneet 32 potilasta, joiden CRP oli koholla (> 10), satunnaistettiin
kaksoissokkotutkimuksessa saamaan 30 grammaa joko soijavalmistetta (19 hlöä) tai maitoproteiinia (13
hlöä) 8 viikon ajaksi. Soijan ansiosta nousseet isoflavonoiditasot olivat vahvassa käänteisessä
yhteydessä CRP-arvoon (R = −0.599, p < 0.02), mutta muutamalla soijaryhmäläisellä isoflavonoiditaso ei
juurikaan noussut. Soijaryhmäläisten (15 hlö) keskimääräinen CRP-taso lähes puolittui lähtötilanteesta (CRP
18.2 -> 9.7 mg/l), ja se normalisoitui < 9.5 mg/l -tason 7/15 hlöllä (=47%). Soijaryhmäläisten CRP:n
vaihteluväli laski 12.7–29.1 mg/l - > 5.2–20.7 mg/l. Maitoproteiinia (= kaseiinia + heraa) saaneilla CRP 20.6 > 17.6 mg/l, vaihteluväli 9.2–38.5 mg/l -> 9.1–40.7 mg/l. 3/10 hlöllä eli 30%:lla CRP laski < 9.5 mg/l.
Tutkittavien vähäisyydestä johtuen ryhmien välinen ero CRP:ssa ei saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä.
Fanti P, Asmis R, Stephenson T, Sawaya BS, Franke A: Positive effect of dietary soy in ESRD patients with systemic
inflammation—correlation between blood levels of the soy isoflavones and the acute-phase reactants. Nephrology Dialysis
Transplantation, Volume 21, Issue 8, August 2006, Pages 2239–2246, https://doi.org/10.1093/ndt/gfl169. Sidonnaisuudet: Ei
ilmoitettuja sidonnaisuuksia tutkijoilla. Rahoitus pääosin julkinen, mutta myös Kentucky Soybean Association on ollut
rahoittamassa tutkimusta. Copyright © 2006, Oxford University Press. (luettu 25.8.2019)

Kuvat: Soijapalko Pixabay.com. Kyltti picserver.com.
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Maitoproteiiniryhmässä (hyödyllinen) adiponektiini laski - 0.6 ug/ml. Soijaproteiini-isoflavonoidiryhmässä
adiponektiini nousi 2 ug/ml verran (p=0.03).
Tulehduksenvälittäjäaine TNF -α (tuumorinekroositekijä-alfa) nousi maitoproteiiniryhmässä (43 hlö)
merkitsevästi +8% (p<0.0001). Se laski 11% soijaryhmässä (32 hlö), mutta jostain syystä muutos ei kuitenkaan
ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimuksen kulku ja tulokset (Charles et. al. 2009)
Tutkijat halusivat selvittää soijan isoflavonoidien vaikutusta rasva-aineenvaihdunnan
tulehdusmerkkiaineisiin. Tutkimukseen otettiin 75 tervettä vaihdevuosi-ikänsä ohittanutta naista.
Kaksoissokkoutetussa 12 viikon pituisessa
seurantatutkimuksessa tutkittavilta mitattiin
verensokeri-, insuliini- ja sytokiinipitoisuudet.
Heidät satunnaistettiin saamaan 20 g soijaproteiinia
isoflavonoidilisän (64mg genistein, 63 mg diadzein, 34 mg
glycitein, yhteensä 160 mg) kera tai placebona 20 g
maitoproteiinijauhetta, jonka ravintosisältö oli
muokattu vastaamaan soijaproteiinijauhetta,
pois lukien vain soijan sisältämät isoflavonoidit.
Osallistujat saivat ottaa saman makuiset jauheet
maidon tai muiden juomien kanssa. Jauheiden käyttö
varmistettiin niin, että heidän piti palauttaa
jauhepussit tyhjinä seurannan puolivälissä ja lopussa.
Tutkittavien paino ei muuttunut jakson aikana
merkitsevästi.
Verikokeet otettiin tutkimuksen alussa ja 12 viikon
intervention jälkeen. Satunnaistaminen oli onnistunut
muuten hyvin, mutta (tutkijoiden tekstissä -tai
kahdessa taulukossa - ilmeisesti painovirhe:
Tekstin mukaan placeboryhmän
mutta taulukoiden perusteella
soijaryhmään satunnaistettujen
TNF-α -pitoisuudet olivat
merkitsevästi suuremmat
lähtötilanteessa.

Charles C, Yuskavage J, Carlson O, et al. Effects of High-Dose
Isoflavones on Metabolic and Inflammatory Markers in Healthy
Postmenopausal Women. Menopause (New York, NY).
2009;16(2):395-400. doi:10.1097/gme.0b013e3181857979. Ei
sidonnaisuuksia. Copyright notice. (luettu 4.10.2018).
Artikkelin yhteydessä ei ollut Charlesin yhteystietoja - olisin
laittanut sähköpostia ja kysynyt TNF -pitoisuuksista.
Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/.
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Satunnaistettuun 4 viikon mittaiseen tutkimukseen osallistuneet 31 vaihdevuosi-iän ohittanutta naista
jaettiin 2 ryhmään. 16 heistä joi päivittäin soijamaitovalmistetta ja 15 hlöä vastaavan määrän rasvatonta
maitoa. Intervention alussa ja lopussa mitattuihin tulehdusmerkkiaineisiin ei tullut merkittävää muutosta
kummassakaan ryhmässä. Soijajuoman ravintosisältöä ei abstraktissa avattu.
Beavers KM, Serra MC, Beavers DP, Cooke MB, Willoughby DS: Soymilk supplementation does not alter plasma markers of
inflammation and oxidative stress in postmenopausal women. Nutr. Res. 2009 Sep;29(9):616-22. DOI.
10.1016/j.nutres.2009.09.002. Saatavilla vain abstrakti, jossa ei sidonnaisuusilmoitusta.

Reijo Laatikainen: Tasapeli

Vuotta myöhemmin sama tutkimusryhmä julkaisi artikkelin, jossa kuvatussa tutkimuksessa asetelma (ja
tutkittavat?) olivat samat. Tulehdusmerkkiaineet mitattiin ennen ja jälkeen voimakkaan fyysisen rasituksen
ja uudelleen palautusjuoman (maito tai soijamaito) nauttimisen jälkeen. Maitoa juoneilla todettiin
merkittäväsi jyrkempi tulehdusmerkkiaine TNF-α - nousu kuin soijajuomaa saaneilla (p = 0.02). Lisäksi
merkittävä ero tuli esille myös plasman antioksidanttisen superoksididismutaasi (SOD) -entsyymin ja
interleukiini IL-6 erittymisvauhdissa (p < 0.0001). Tutkijat toteavat, että rasituksen jälkeen juotu soijajuoma
voi auttaa rasituksen aiheuttaman TNF α - nousun hillinnässä.
Kristen M. Beavers, Monica C. Serra, Daniel P. Beavers, Matthew B. Cooke, Darryn S. Willoughby: Soy and the exercise-induced
inflammatory response in postmenopausal women. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2010, Vol. 35, No. 3 : pp.
261-269 https://doi.org/10.1139/H10-015 Vain abstrakti vapaasti saatavilla, siinä ei sidonnaisuusilmoitusta. (luettu 4.10.2018).

VASTAAVA TUTKIMUS, jossa SOIJA PAREMPI, ei Laatikaisen koosteessa ollut:
3 kk kaksoissokkoutetussa kokeessa 39 ylipainoista postmenopausaalista naista jaettiin 2 ryhmään.
Toiset saivat soijaproteiinia ja toiset maitoproteiini kaseiinia. Mittaukset tehtiin alussa ja lopussa.
Rasvajakauma kuvannettiin tietokonetomografialla (=CT) ja kaksoisenergiaröntgentutkimuksella.
Soijaryhmässä rasvan kokonaismäärä väheni;
tämä näkyi erityisesti vatsan alueen ihonalaisrasvassa.
Tulehdusmerkkiaine IL-6 pitoisuus laski soijaa saaneilla 2.5%.
Kaseiiniryhmässä IL-6 nousi 7.1%. (ryhmien välinen ero p=0.03).
Eroa ei tullut TNF-α -, CRP, leptiini- tai adiponektiinipitoisuuksissa, ei liioin sokeriaineenvaihdunnassa.
Christie D, Grant J, Darnell B, Chapman V, Gastaldelli A, Sites C: Metabolic effects of soy supplementation in postmenopausal
Caucasian and African American women: a randomized, placebo-controlled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology
Aug. 2010. Volume 203, Issue 2, Pages 153.e1–153.e9 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.02.058. Sidonnaisuudet:
Julkinen rahoitus, en löytänyt muuta sidonnaisuusilmoitusta. Copyright notice (luettu 8.10.2018).
Kuva: vyötärön mittaus publicdomainpictures.net
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Satunnaistetussa tutkimuksessa vaihdevuosi-ikänsä ohittaneille vapaaehtoisille naisille
aiheutettiin alamäkijuoksulla oksidatiivinen stressi . 31 tutkitusta 16 naista joi 3 lasillista
soijamaitoa ja 15 naista lehmänmaitoa päivittäin 4 viikon ajan. Ryhmien välillä ei tullut
eroa tulehdusmerkkiaineissa eikä painonhallinnassa.
Serra M, Beavers K , Beavers D, Willough D: Effects of 28 days of dairy or soy ingestion on skeletal markers of inflammation
and proteolysis in post-menopausal women Nutrition and Health 2012 21(2) 117-130 . DOI: 10.1177/0260106012467243. Ei
sidonnaisuuksia. WhiteWave Foods, Inc. rahoitti tutkimuksen ja tarjosi maidot (nykyisin osa Danone -korporaatiota).
Copyright The Author(s) sagepub.co.uk/journals. (luettu 24.8.2019).
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Kaksoissokkotutkimuksessa 33 eturauhassyövän takia testosteronin supressiohoitoa saavaa, keskimäärin
69-vuotiasta miestä jaettiin kahteen ryhmään. He saivat tavallisen sekaruokansa ohessa päivittäin joko
20 grammaa soijaproteiinia (jossa 160 mg isoflavonoideja) tai plasebona 20 g maitoproteiinia
(täysmaidosta). Tulehdus- tai metaboliamerkkiaineissa ei tullut eroa 12 viikon seuranta-aikana.
Napora JK, Short RG, Muller DC, et al. High Dose Isoflavones do not improve Metabolic and Inflammatory Parameters in
Androgen Deprived Men with Prostate Cancer. Journal of andrology. 2011;32(1):40-48. doi:10.2164/jandrol.110.010983.
Ei sidonnaisuuksia. (luettu 4.10.2018).
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Satunnaistetussa vaihtovuorotutkimuksessa vaihdevuotensa ohittaneet naiset saivat
sekaruokavalionsa ohella soijaproteiini-isolaattia ja maitoproteiini-isolaattia n. 26 g /pv
kumpaakin 6 viikon jakson satunnaisessa järjestyksessä. Jaksojen välillä oli 2 viikon ”wash
out” -jakso. Jaksojen välillä ei havaittu tilastollista eroa homokysteiinitasoissa, CRP:ssa, Eselektiinissä, eikä sVCAM-1 tai SICAM-1 merkkiaineissa.
K Greany , Nettleton J, Wangen K, Thomas W & Kurzer M: Consumption of isoflavone-rich soy protein does not alter
homocysteine or markers of inflammation in postmenopausal women. European Journal of Clinical Nutrition 2008 volume 62,
pages 1419–1425. En löytänyt sidonnaisuusilmoitusta. © 2019 Springer Nature Publishing AG. (luettu 25.8.2019).
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HAPATETUT MAITOTUOTTEET JA SUOLISTOBAKTEERIT
Reijo Laatikainen listasi Pronutritionist -blogissaan 15.12.16 postauksessaan
suolistobakteerien hyvinvointia edistäviksi ruoka-aineiksi kaikki hapatetut maitotuotteet
(jogurtti, kefiiri, piimä, viili ja juusto) viitaten 3 pieneen tutkimukseen.
Copyrightin vuoksi em. tutkimuksista lyhyesti:
1) Ranskalaisen maataloustutkimusyksikön poikkileikkaustutkimuksessa jogurttia
syömättömiin (21 hlöä) verrattuna Delbrueckii ssp. bulgaricus -maitohappobakteeria löytyi
useammalta ja Enterobacteriae -ryhmän mikrobeja harvemmalta jogurtin syöjältä (30 hlöä).
Muita eroja suolistobakteeristossa, lyhytketjuisten rasvahappojen pitoisuudessa tai
sappihappotasoissa ei ollut eroa ryhmien välillä.
Alvaro E, Andrieux C, Rochet V, Rigottier-Gois L, Lepercq P, Sutren M, Galan P, Duval Y, Juste C, Doré J.
Composition and metabolism of the intestinal microbiota in consumers and non-consumers of yogurt. Br J Nutr. 2007
Jan;97(1):126-33. DOI:10.1017/S0007114507243065 COPYRIGHT: © The Authors 2007.

2) 12 hlöä söi Camembert -juustoa 4 viikkoa. Verrattuna
lähtötilanteeseen, ulosteiden bakteerikoostumuksessa
havaittiin eroja, mutta mikrobien aineenvaihdunnssa ei.
Firmesse O, Alvaro E, Mogenet A, Bresson JL, Lemée R, Le Ruyet P,
Bonhomme C, Lambert D, Andrieux C, Doré J, Corthier G, Furet JP, RigottierGois L. Fate and effects of Camembert cheese micro-organisms in the human
colonic microbiota of healthy volunteers after regular Camembert
consumption. Int J Food Microbiol. 2008 Jul 15;125(2):176-81. doi:
10.1016/j.ijfoodmicro.2008.03.044. Vain abstrakti. Sidonnaisuudet: Lemée,
Le Ruyet, Bonhomme ja Lambert työskentelevät maitotutkimusyksikössä
(Lactalis Recherche et Développement). Copyright Elsevier, all rights
reserved.

3) 15 tervettä nuorta miestä kuluttivat vaihtovuorotutkimuksessa maitoa tai juustoa 2
viikkoa. Maitotuotteettomalla jaksolla kalsiumin vastaavaa saantia (1143 mg ja 1172 mg)
ei turvattu, vaan se jäi hyvin niukaksi, 362 mg:aan. (Niinpä) koliini- ja TMAO aineenvaihdunta oli suotuisampaa maitotuotejaksoilla.
Zheng H, Yde C, Clausen M, Kristensen M, Lorenzen J, Astrup A, Bertram H:Metabolomics Investigation To Shed
Light on Cheese as a Possible Piece in the French Paradox Puzzle Agric. Food Chem.201563102830-2839 March 2,
2015. https://doi.org/10.1021/jf505878a. Copyright © 2015 American Chemical Society. RIGHTS & PERMISSIONS
Abstraktissa ei sidonnaisuusilmoitusta. Ainakin Astrupilla niitä maitoteollisuuteen lukuisten muiden tutkimusten
Conflicts of Interests -ilmoitusten perusteella on.

Piirroskuva ohut-, paksu- ja peräsuolesta Pixabay.com.
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V. 2003 julkaistiin yhteenveto siihenastisista
satunnaistetuista kliinisistä tutkimuksista, joissa oli
selvitetty maitotuotteiden tai kalsiumin vaikutusta
kehon koostumukseen tai painoon.
Maitotutkimuksia oli tehty 9.
Kolmessa (Baran et. al. 1989, Barr et. al. 2000 ja Lau et al.
2001) maitoryhmäläisten paino nousi kontrolliryhmää
enemmän. Näistä tutkimuksista alla.
Muissa ei tullut eroa kontrolliryhmään nähden.
Kalsiumlisätutkimuksia oli tehty 17. Näistä vain
yhdessä paino nousi vähemmän kuin kontrolliryhmässä.
Susan I. Barr: Increased Dairy Product or Calcium Intake: Is Body
Weight or Composition Affected in Humans? The Journal of Nutrition,
Volume 133, Issue 1, January 2003, Pages 245S–248S,
https://doi.org/10.1093/jn/133.1.245S. Ei sidonnaisuusilmoitusta.
Copyright © 2019 American Society for Nutrition. Rights automatically
granted: The abstract of any article may be reproduced or translated
for noncommercial purposes. Copyright © 2003, Oxford University
Press /Rights Link. (luettu 18.6.2019).

37 naista satunnaistettiin kahteen ryhmään: 20 naista lisäsi kalsiumin saantiaan
+ 610 mg/pv maitotuotteita tai kalsiumlisää käyttämällä toisin kuin 17 naisen
kontrolliryhmä. Tutkittavat olivat iältään 30-42-vuotiaita ja heitä seurattiin 3
vuotta. Paino nousi maito-/kalsiumryhmässä 800 g kontrolleja enemmän.
Löydöksen merkitsevyyttä ei oltu mainittu.
Baran D, Sorensen A, Grimes J, Lew R, Karellas A, Johnson B & Roche J. Dietary modification with
dairy products for preventing vertebral bone loss in premenopausal women: a three-year prospective
study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1989. 70:264–270. DOI: 10.1007/s00198-008-0708-x. Ei
sidonnaisuuksia. Rahoitus osittain Ranskan Ravitsemustiedeyhdistykseltä (Société Française de
Nutrition). Copyright © 1990, Oxford University Press (luettu 20.6.2019).

200 yhdysvaltalaista 55-85 -vuotiasta henkilöä (129 naista ja 71
miestä) osallistui 12 -viikkoiseen satunnaistettuun kokeeseen,
jossa interventio- ryhmäläisiä kehotettiin juomaan päivittäin 4.8 dl
rasvatonta maitoa. Maitoryhmän naisilla paino nousi jaksolla ka
1.5 kg ja miehillä 600 g enemmän kuin kontrolliryhmäläisillä.
Barr S, McCarron D, Heaney R. (Creightonin yliopiston professori), Dawson-Hughes B (USDA:n
professori), Berga S, Stern J. S. & Oparil S: Effects of increased consumption of fluid milk on energy and
nutrient intake, body weight, and cardiovascular risk factors in healthy older adults. J. Am. Diet. Assoc.
2000. 100:810–817. DOI: https://doi.org/10.1016/S0002-8223(00)00236-4. Abstraktissa ei
sidonnaisuusilmoitusta. © 2000 American Dietetic Association. Published by Elsevier Inc. All rights
reserved. (luettu 19.6.2019).
Kuvat: vatsa Berlin95, Flickr.com, CC BY-SA 2.0.
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55-59 -vuotiaat 185 kiinalaisnaista satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista
toista kehotettiin käyttämään rasvatonta maitojauhetta 50 g/pv. Heille kertyi
rasvaa 420 grammaa 2 -vuotisen tutkimuksen aikana, kun kontrolliryhmäläisten
rasvan määrä väheni 140 g. Rasvaton massa lisääntyi maitoryhmässä 300 g ja
kontrolliryhmässä 200 g.
Tutkijat pitävät tärkeänä maitotuotteiden käytön lisäämistä Aasiassa, jossa
kalsiumin saanti on perinteisesti niukempaa kuin länsimaissa.
Em. ”huoleen” liittyen, ks. osio RAVINTOTEKIJÄLUETTELO -> Kalsium -> Kalsiumparadoksi
Lau, E.M.C., Woo, J., Lam, V. & Hong, A. Milk supplementation of the diet by postmenopausal Chinese
women on a low calcium intake retards bone loss. J. Bone Miner. Res. 2001. 16:1704–1709.
Sidonnaisuudet: Henkilökohtaisia sidonnaisuuksia ei mainittu. Rahoittaja: The New Zealand Dairy
Board. (luettu 19.6.2019).
Kaavio vas: What the Dairy Industry Doesn't Want
You to Know - Neal Barnard MD - FULL TALK
https://www.youtube.com/watch?v=h3c_D0s391Q
Cheese=Juusto Obesity=Lihavuus
Sweeteners=sokeri ja muut makeuttajat

Kuvat: juustonvalmistuksesta Blog Archives Category: food and nutrition | USDA. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/.
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ESIMERKKI MYÖNTEISESTÄ MAITOTUTKIMUKSESTA
Maitoteollisuuden rahoittaman tutkimuksen johtopäätös:
JUUSTOA KANNATTAA SYÖDÄ RUNSAASTI, KOSKA SE EI OLE
SOKERIA EPÄTERVEELLISEMPÄÄ.
139 lievästi ylipainoista, ka. 54 -v. henkilöä kävi läpi 12 -viikkoisen
intervention, jossa selvitettiin juuston rasvaisuuden merkitystä
rasva-arvoihin ja metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin, joita heillä
oli jo entuudestaan.
Tutkittavien energiatarve oli n. 2450 kcal/pv. Kaikkien tuli juoda
rasvatonta maitoa 2,5 dl/pv. REG (Regular fat cheese) -ryhmäläisten
ruokavalioon sisällytettiin 25% rasvaa sisältävää Arlan Danbo -juustoa ja
32% rasvaa sisältävää skotlantilaista cheddar -juustoa yhteensä 82 g. RED
(Redused fat cheese) -ryhmäläiset söivät samoja juustoja yhtä paljon,
mutta vähärasvaisempina ( 13% ja 16% rasvaa) versioina. Sponsoreiden
kanssa yhteistyössä suunniteltu vertailuruokavalio CHO -dieetti sisälsi
päivittäin 93 g valkoista leipää ja 26 g sokerihilloa *).
Muita, kuin tutkimuksessa määrättyjä maitotuotteita, ei saanut käyttää.
Tutkittavat ruoka-aineet korvasivat osallistujien tavanomaisen
ruokavalion osia. Kalsiumin määrä jäi valkoisen viljan ryhmässä 728
mg:aan/pv, kun se juustoryhmissä oli 1281 (REG) ja 1328 mg (RED).
Rasva-arvot mitattiin alussa sekä 3 kk interventiojaksojen päätteeksi. Tuloksia verrattiin
REG- ja RED -ryhmien, sekä REG ja CHO -ryhmien muttei RED- ja CHO -ryhmien välillä. V.
2018 julkaistussa osatutkimuksessa mitattiin 23 mieheltä ja 62 naiselta LDL-kolesterolin
partikkelikokokin; siinä ei ollut merkitsevää eroa REG vs. RED tai REG vs CHO -ryhmien
välillä.
*) Nopeat hiilihydraatit imeytyvät nopeasti ja ovat painonhallinnan ja terveyden kannalta haitallisia.
Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki: Laihdutus ja painonhallinta - rasvat, hiilihydraatit ja proteiinit. Duodecim
Terveyskirjasto; Painonhallinta 18.4.2011. Artikkelin tunnus: pah00010 (001.002) © 2019 Kustannus Oy Duodecim.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=pah00010 (luettu 3.5.2019).

Tulokseksi todettiin, että LDL- tai HDL kolesterolien tai
triglyseridin määrissä, insuliinitasoissa, sokerissa,
verenpaineessa tai vyötärönympäryksessäkään ei ollut
merkitsevää eroa REG vs. RED tai REG vs. CHO -ryhmien
välillä VAIKKA insuliinitaso nousi reippaasti kaikissa ryhmissä:
keskimäärin + 15% rasvaisia ja + 10% kevytjuustoja syöneillä ja +
14% nopeita hiilihydraatteja runsaasti sisältänyttä koedieettiä
noudattaneilla.
.
../..
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../.. Insuliiniresistenssiä mittaava HOMA-IR nousi 12 viikon
juustodieeteillä vastaavasti peräti +17% (REG) ja + 12% (RED) ja
nopeita hiilihydraatteja nauttineilla 13%.

Silti v. 2016 yhteenvedossa kirjoittajien mielestä
”suurimman osan ihmisistä on järkevää syödä
runsain määrin 25-32% rasvaa sisältäviä juustoja osana
terveellistä ruokavaliota”.
Raziani F, Tholstrup T, Kristensen MD, Svanegaard ML, Ritz C, Astrup A, Raben A. High intake of regular-fat cheese
compared with reduced-fat cheese does not affect LDL cholesterol or risk markers of the metabolic syndrome: a
randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2016;104: 973-81. [PubMed] © 2016 American Society for Nutrition.
Raziani F, Ebrahimi P, Engelsen SB, Astrup A, Raben A, Tholstrup T. Consumption of regular-fat vs reduced-fat cheese
reveals gender-specific changes in LDL particle size - a randomized controlled trial. Nutr Metab (Lond). 2018 Sep
21;15:61. doi: 10.1186/s12986-018-0300-0. Copyright © The Author(s). 2018. Open Access.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.(Molemmat luettu 5.5.2019).
Sidonnaisuudet:
Kirjoittajat vakuuttavat v. 2018 julkaisunsa yhteydessä, ettei heillä ole
sidonnaisuuksia (!!)
”The authors declare that they have no competing interests”
VAIKKA sekä 2016 että 2018:
Astrup on saanut tutkimusapurahoja Tanskasta Arla Foods:lta ja Danish Dairy
Research Foundation:lta, Tanskan Agriculture and Food Foundation:lta sekä
maailmanlaajuiselta maidontuottajaorganisaatiolta Global Dairy Platform:lta.
Tholstrup on saanut tutkimusrahoitusta Tanskasta Arla Foods:lta ja Danish Dairy
Research Foundation:lta sekä Yhdysvalloista Illinoisin meijeriorganisaatiolta (the
National Dairy Council, Rosemont).
Raben on saanut rahaa tutkimukseen Yhdysvalloista Illinoisin
meijeriorganisaatiolta (the National Dairy Council, Rosemont) ja Tanskan
Agriculture and Food Foundation:lta.
Engelseniäkin tanskalainen maitotutkimusssäätiö The Danish Dairy Research
Foundation on rahoittanut.
LISÄKSI MOLEMMAT TUTKIMUKSET
OLIVAT KOKONAISUUDESSAAN
MEIJERITEOLLISUUDEN RAHOITTAMIA:
50% the Danish Dairy Research
Foundation, Danish Agriculture and Food
Council (Tanska) ja
50% the National Dairy Council (USA), the
Dairy Farmers of Canada, Centre National
Interprofessionel de l’Economie Laitière
(Ranska), Dairy Australia ja Nederlandse
Zuivel Organisatie (Alankomaiden
maidontuottajat).
Sarjakuvat: https://mutts.com/

Kuva: ”Vapaita” pihattolehmiä: Milky Way © Andy Farrington cc-by-sa/2.0 Geograph Britain and Ireland, kattoa rajattu.
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JOGURTTIEN RAVINTOARVOJA / 100G
Laktoositon Eila -luomujogurtti
mansikka-vanilja (Valio)

Luomusoijamansikkajogurtti (Planti)

Energia
Rasvaa
josta tyydyttynyttä
Hiilihydraattia
josta sokereita
Proteiinia
Suolaa
Kalsiumia

73 kcal
2.0 g,
0.3 g
10.0 g,
7.0 g
3.4 g
0.1 g
-

73 kcal
2.1 g,
1.2 g
9.3 g,
8.9 g
3.6 g
0.1 g
120 mg

Huomaa, että luomuvalmisteisiin ei saa lisätä vitamiineja eikä hivenaineita.

Kookosjogurtti (Arla)
Energia
Rasvaa
josta tyydyttynyttä
Hiilihydraattia
josta sokereita
Proteiinia
Suolaa
Kalsiumia
Kuitua
D-vit
B12 -vit

Kookosjogurtti (Alpro)
79 kcal
2.7 g,
1.8 g
9.1 g,
8.5 g
3.7 g
0.1 g
120 mg
0g
-

Kreikkalainen jogurtti (Arla)

55 kcal
3.0 g,
1.1 g
2.3 g
2.1 g
3.9 g
0.32 g
120 mg
0.8 g
0.75 ug
0.38 ug

Yosa Greek Style (Yosa, kotimainen)
Vesi, täysjyväkaura, rypsiöljy, kookosöljy, tapiokatärkkelys,
perunaproteiini, perunatärkkelys, sakeuttamisaine, ksantaani,
omenahappo, hapate. Ks. Kappale KASVIMAITOJEN LISÄAINEET

Energiaa
Proteiinia
Hiilihydraattia
josta sokereita
Rasvaa
josta tyydyttynyttä
Kuitua
Suolaa

93 kcal
5.4 g
3.8 g
3.8 g
6.0 g
4.0 g
0g
0.1 g

133 kcal
2.2 g
6.0 g
1.8 g
11.0 g,
4.0 g
1.0 g
0.01 g
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LAKTOOSITTOMAN MAIDON JA
MAKEUTTAMATTOMAN SOIJAMAIDON
RAVINTOSISÄLLÖT. HUOMAA SOKERI !

Kuvat: nauta pxhere.com, pellot Pixabay.com.
Kuvat maito- ja jogurttipurkeista kirjoittajan ottamat.
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Kun katsotaan ravintosisältöä, vähentämättä maitosokeria laskelmista:

Kuvat: Rahkat yllä ja imevä vasikka Pixabay.com. Rahka oik. pxhere.com. Kuva juoksevista naudoista (rajattu) A wild pack of
family cows at Bygdøy Kongsgård sondreaasan, commons.wikimedia.com. The Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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KASVIMAITOTUOTTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖJÄ LÖYDÄT KAIKKI: http://www.vegaanituotteet.net/
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Tulevaisuuden haasteet (EU):
”Maailman elintarviketuotanto on kaksinkertaistettava vuoteen 2050 mennessä,
koska väestö kasvaa ja hyväosaiset kuluttajat syövät entistä enemmän
eläintuotteita. Haasteellisuutta lisää se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä; luonnon monimuotoisuus vähenee ja
maaperän ja veden laatu heikentyy.”
Elävä maaseutu ja laadukkaat maataloustuotteet https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_fi. (luettu 10.6.2019).

YK:n FAO (Food and Agriculture Organization) listaa lypsykarjataloudella olevan ihmisille lukuisia
haitallisia vaikutuksia:
•
•
•
•
•

Tuotantoeläinten ylläpito kuluttaa runsaasti maata ja vettä.
Eläintuotanto aiheuttaa merkittävässä määrin kasvihuonekaasuja kuten metaania (CH4), typpioksidia
(N2O) ja hiilidioksidia (CO2).
Eläinten kasvatus, maidon prosessointi ja sen kuljetus rasittavat planeettaamme ja saastuttavat
ympäristöä.
Eläinten kasvatus ahtaissa olosuhteissa luo otolliset edellytykset tartuntatautien leviämiselle ja niiden
muuntumiselle ihmisiinkin tarttuviksi.
Tehdasmainen eläintuotanto vie pientilalliset ahtaalle, josta seuraa sosiaalisia ongelmia.

FAO toteaa, että näihin ongelmiin tulisi etsiä ihmisen terveyttä
edistäviä, ja ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja sekä kansallisilla
että kansainvälisillä tasoilla, mutta tämä edellyttää kuluttajien ja
tuottajien myötävaikutusta.
FAO/ UN Milk and Dairy Products in Human Nutrition- Questions and Answers.
www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Milk%20and%20Dairy%20Q&A.pdf

KASVIMAITOTUOTTEIDEN KYSYNTÄ ONKIN VOIMAKKAASSA NOUSUSSA
Lupiinimaitotuotteet ovat uusimmat tulokkaat; lupiinijauheen proteiinipitoisuus on peräti
90%, ja lupiinista saadaan erityisen runsaasti kuitua. Lupiinia voisi viljellä ihmisen ravinnoksi
myös Suomessa nykyistä laajemmassa mittakaavassa.
HOX!! Kyseessä on eri lupiinilaji kuin vieraslajina tienvarsilla
kasvava myrkyllinen villilupiini.
Lähteet: Harva tuntee proteiini- ja kuitupitoisen sinilupiinin hyödyt. YLE.fi Kotimaa
4.4.2013. Lupin adds to dairy alternative options; The vegan lifestyle has become a trend
many companies in the dairy industry are keen to tackle.17-Nov-2017 By Jim Cornall
HTTPS://WWW.DAIRYREPORTER.COM/ARTICLE/2017/11/17/LUPIN-ADDS-TO-DAIRYALTERNATIVE-OPTIONS (luettu 10.6.2019).
Kuvat: lupiinipelto pxhere.com. Sarjakuva Mutts comics https://mutts.com/.
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SILTI SEKÄ KEHITTYNEISSÄ ETTÄ KEHITTYVISSÄ MAISSA YHTEISKUNNAN VAROJA
KÄYTETÄÄN MAITO- JA MEIJERITEOLLISUUDEN LISÄÄMISEKSI ENTISESTÄÄN:
Pitkälle menevällä markkinoinnilla
maitotuotteiden kulutus on saatu kasvamaan
voimakkaasti Kiinassa viime vuosikymmeninä. Ne
on saatu osaksi kiinalaisia
ravitsemussuosituksia perinteistä
kasvipainotteista ruokakulttuuria uhmaten.
Vuodesta 2000 lähtien Kiinan hallitus on
rahoittanut merkittävin summin useita
poliittisia ohjelmia lisätääkseen
maitotuotteiden tuotantoa maassa.
Stefano Gerosa and Jakob Skoet: Milk availability: Trends in production and demand and medium-term outlook.
ESA Working paper No. 12-01. February 2012. Table 4. Agricultural Development Economics Division. Food and
Agriculture Organization of the United Nations. Working papers are made available to the public through the
Division’s website. The analysis and conclusions are those of the authors and do not indicate concurrence by FAO.
www.fao.org/economic/esa. http://www.fao.org/3/a-an450e.pdf s. 8. (luettu 11.5.2019).

Ruokavalioiden yhtenäistyessä ja
väestön kasvaessa, maitotuotteiden
kulutuksen odotetaan kasvavan
kehittyvissä maissa kiihtyvään
tahtiin. Esimerkiksi Pakistanissa ja
Intiassa odotetaan +3% vuosittaista
kasvuvauhtia. V. 2017 juuston kulutus
Kiinassa kasvoi peräti + 16 %.
Vv. 2015-2017 Euroopan Unioni toi markkinoille kiinteitä maitotuotteita
378 miljoonaa kiloa. Myös Yhdysvalloissa ja Intiassa näiden maitojalosteiden
markkinat ovat kasvussa.
OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-en (luettu 11.5.2019).

Talouskasvun myötä maitotuotteiden kulutus Intiassa on yli kaksinkertaistunut 1980 luvulta ja kasvu on ollut erityisen voimakasta vuosituhannen vaihteesta. Vuonna 2018
kasvuvauhdiksi on ennustettu peräti +4%. V. 2016 maitotuotteita kulutettiin Intiassa 85
litraa/ kiloa henkeä kohden.
Maitoa tuottaa 300 milj. eläintä.
Keskikokoisten (50-200 lypsävää) tilojen
määrä kasvaa. Koska Intian useissa
osavaltioissa lehmien teurastus on
kielletty, maidon-tuotantoon
käytetään pääasiassa vesipuhveleita.
Niiden käsittelyä säädökset eivät
rajoita. Hankaluuksia aiheuttavat
ravinnon ja eläinlääkärien puute. ../..
Kuvat: Kiinan muuri ja vesipuhveli Pixabay.com. Juustosiivuja aterialla pxhere.com. Juustolla viimeistelty salaatti Picryl.com.
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../.. Intian hallitus (The Government of India, GOI) arvioi, että
nykytasosta tulisi maidontuotantoa edelleen lisätä 20% v. 2021-22
mennessä, ja lanseerannut siksi kansallisen maito-ohjelman
meijeriteollisuuden ( the National Dairy, Milk, Nonfat Dry
Dairy, Milk, Fluid Dairy, Butter Dairy Development Board
/NDDB) kanssa.

Ensimmäisen vaiheen (v. 2019 mennessä) budjetti on 350
miljoonaa U.S. dollaria. Kasvutavoitteeseen pyritään
keinosiemennysten lisäämisellä 67 miljoonasta 100 miljoonaan
vuosittain, eläinten tehokkaammiksi jalostamisella, ja teollisten
maidontuotantomenetelmien laajentaminen myös pikkukyliin,
joissa on vielä pienimuotoista toimintaa.
Lähteet: Mitsui & Co. Global Strategic Studies Institute Monthly Report September 2017 1 FUTURE TRENDS OF
GROWING DEMAND FOR MILK AND DAIRY PRODUCTS AND MILK SUPPLY IN INDIA Yukiko Nozaki Industrial Research
Dept. II Mitsui & Co. Global Strategic Studies Institute. Dairy and Products Annual_New Delhi_India_10-13-2017.pdf
USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network. (luettu 10.6.2019).

Intiassa ruokavalio on perinteisesti koostunut pääosin
viljoista ja vihanneksista. FAO:n tilastojen mukaan
maitotuotteiden, lihan ja munien syönti on siellä 2-3 kertaistunut 1980-lukuun nähden.
Food and Agriculture Organization of United Nations: Poultry Industry
in India http://www.fao.org/3/x6170e2k.htm. Viitattu Marketing eggs
and poultry J.C. Abbott, J.C. & G.F. Stewart. Marketing Guide FAO.
1988. www.fao.org/docrep/016/ap299e/ap299e.pdf.
Agro-industries characterization and appraisal: Dairy in India

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.

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: Intialaista taidetta pxhere.com. Puhveli maxpixel.net. Sarjakuva Mutts comics
https://mutts.com/. Vyötärön mittaaja Pixabay.com. Verenpainetaulukko Ian Furst.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hypertension_ranges_chart.png. Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

KEHITYS LYPSYLEHMÄN NÄKÖVINKKELISTÄ
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55 vuodessa tilojen eläinmäärä, niiden utareet ja tuotos ovat kasvaneet moninkertaisiksi.

Yllä: V. 1963. National Archives UK, commons.wikimedia.org. The Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.
Alla v. 2009 Norsk bokmål: Milking machine and cow at no:Mære landbruksskole, Steinkjer, Norway
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Sonnin sijaan käytetään keinosiemennystä.
Hallinavettojen yleistyessä laitumelle lehmistä
pääsee enää vain pieni vähemmistö. Samasta
syystä isompien nautojen sarvien sahaaminen on
lisääntynyt, samoin kuin - Suomessa edelleen
ilman kivunlievitystä sallittu - vasikoiden
nupoutus.
Teurasmatkat ovat pidentyneet ja teurastustyö
tehostunut niin kiivastahtiseksi, että esimerkiksi
sähköpiiskan käytöstä on tullut rutiinia, eikä
tainnutuksen onnistuminen ole taattua.
(kts. osio TIEDÄ MITÄ TUET, Kotimainen kuolema).

Lypsäviin märehtijöihin perehtynyt Uppsalan
yliopiston professori Sigrid Agenäs pitää
tarpeellisena, että edes tutkittaisiin
mahdollisuutta antaa emon ja vasikan olla
yhdessä, koska kuluttajien tietoisuuden
lisääntyminen maitotalouden käytänteistä
saattaa olla alalle tuhoisa.
Busch, Gesa et al. American and German Attitudes towards Cow-Calf Separation on Dairy Farms. Ed. I Anna S Olsson. PLoS
ONE 12.3 2017: e0174013. PMC. Web. 6 Feb. 2018. Sigrid Agenäs: Editorial: We need to bring the calves back to the dairy cows.
Journal of Dairy Research Volume 84, Issue 3 August 2017, p. 239. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174013 (luettu
10.6.2019).

Kuvat: Parteen kiinnitetty vasikka. Oikeutta eläimille. Lokakuu 2016 Pirkanmaa,
Maitotila, Huhti- ja lokakuu 2016 Flickr.com. CC BY 2.0. Sarjakuva Mutts comics
https://mutts.com/.
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Teollisen eläintuotannon haitalliset
ympäristövaikutukset ovat laaja-alaiset:
Se vaatii mittavaa maapinta-alaa ja vesimääriä,
saastuttaa /rehevöittää ympäristöä typpi- ja fosforipäästöillään ja on merkittävä kasvihuonekaasujen
tuottaja. Maatalouteen valuu yli 70% maailman
puhtaista vesistä.
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1262xPA-PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf. Copyright ©
United Nations Environment Programme, 2010 This publication may be reproduced in whole or in part and in any
form for educational or non-profit purposes. (luettu 2.4.2017).

Lypsylehmän juomavedentarve on n. 80-120 litraa päivässä, 3-4 litraa/ maitolitra.
Räsänen K 2009.: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4944/Rasanen_Kaisa_09.pdf?...1...y

Maitotuotannon vesimäärästä juomavesi on vain pieni osa:
vettä kuluu lypsykarjan rehun kasvattamiseen, vähäisemmässä määrin
tehtaiden tarpeisiin ja pakkausmateriaalien valmistamiseen.
Riippumattomien tutkijoiden mukaan 1 lehmänmaitolitran
tuottamiseen tarvitaan keskimäärin 1020 litraa vettä.

1 m3 vettä

How much water does it take to produce one litre of milk? By Waiology • 24/05/2012.
https://sciblogs.co.nz/waiology/2012/05/24/how-much-water-does-it-take-to-produce-one-litre-of-milk/
HOX! Katso seuraavalta sivulta maitoteollisuuden kehittämä ihan oma laskentatapa!

Soijamaitolitraan tarvittavien soijapapujen kasvatukseen kuluu 200 litraa vettä ja
mantelimaitolitran tuotanto kuluttaa vettä mantelipuun kasteluun 510 litraa.
Meconnan M, Hoekstra A UNESCO Water Footprint of Derived Crop Products 1996-2005, USDA.
Ercin A, aldaya M: The Waterprint of Soy Milk and Soy Burger and Equivalent Animal Products, 2011.

Kun soijamaidon ja lehmänmaidon valmistuksen koko tuotantoketjun (pellolta kauppaan)
viemä vesimäärä huomioitiin, yhden lehmänmaitolitran tarvitsema vesimäärä oli 1050 litraa
ja 1 soijamaitolitran tuottamiseen tarvittiin kaikkiaan 297 litraa vettä.
Ertug E, Maite M et. al: The water footprint of soy milk and soy burger and equivalent animal products. Ecological
Indicators. Volume 18, July 2012, Pages 392-402. https://waterfootprint.org/media/downloads/Ercin-et-al-2012WaterFootprintSoy.pdf (luettu 6.2.2017).

Tiesitkö, että lehmä ulostaa lähes 2 kiloa lantaa lypsettyä
maitolitraa kohden? Tarkemmin: 8 maitolitraa kohden
”saadaan” 15 kiloa kakkaa.
livestocktrail.illinois.edu/dairynet/paperDisplay.cfm?ContentID=274.

Vuonna 2017 lehmänmaitoa tuotettiin 502 820 000 000 litraa,
ja siinä ohessa 942 787 500 000 kiloa lehmänlantaa.
https://www.statista.com/statistics/263952/production-of-milk-worldwide/.
Kuvat: Parsinavetta Pxhere.com. Maitopurkki- ja kakkapiirrokset Pixabay.com. Poop Happens publicdomainpictures.net.
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Kansainvälinen Maidontuottajien Keskusjärjestö IDF
(The International Dairy Federation) lanseerasi 1/2017
uuden tavan laskea maitotuotannon ympäristövaikutuksia.
Suomalainen termi tälle uudelle LCA (life cycle assessment) menetelmälle on ”veden niukkuusvaikutus”.
Siinä vedenkulutuksen arvioinnin pohjana on tuotteen koko
elinkaari. LCA -laskelman perusteella Suomessa tuotettu rasvaton
maitolitra kuluttaa 10.3, irlantilainen 50.2 ja australialainen 86.8 litraa
vettä.
Reku J: Suomalaisella maidolla ylivoimaisen pieni vesijalanjälki Maatalous 2.11.2017.
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.211997 (luettu 6.3.2018).
HOX! KS. ED. SIVULTA PUOLUEETTOMAT LASKELMAT!

IDF toimii maito- ja meijeriteollisuuden
äänenä, sekä tarjoaa tieteellistä ja teknistä
neuvontaa kaikille maidontuotantoketjun ja
meijeriteollisuuden osakkaille. ”
The new IDF Bulletin “IDF Guide to Water Footprint
Methodology for the Dairy Sector”. www.fil-idf.org.

Otteita WWF Suomen ruoka-asiantuntija Annukka Valkeapään kirjoituksesta HS:ssa 20.3.19:
” Vaikka eläinperäisestä ruoasta saadaan vain 37 prosenttia proteiinista - - (sen) tuotanto vie peräti 83
prosenttia maailman ruoantuotannon käytössä olevasta pinta-alasta. Kasvisperäisessä ruoantuotannossa
yksi hehtaari riittää ruokkimaan noin neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin eläinperäisessä
ruoantuotannossa.”
”Ruokaketju aiheuttaa neljänneksen ihmisen aiheuttamista ilmastopäästöistä. Yli 70 % kaikista
maatalouden ilmastopäästöistä syntyy eläinperäisen ravinnon – kuten lihan ja maitotuotteiden –
tuotannosta. - - Nyt lehmänmaito maksaa tukipolitiikan takia vähemmän kuin kasviperäinen maito, vaikka
lehmänmaidon tuottaminen vaatii enemmän resursseja ja sen ympäristövaikutukset ovat moninkertaiset
verrattuna kasviperäisiin maitoihin.”
”1/19 julkaistu laaja ympäristö- ja terveysalan yhteisraportti Eat-Lancet *) määritteli, millaista on
terveyden, ruokaturvan ja ilmaston kannalta kestävä ruokavalio. Siinä punaista lihaa syödään korkeintaan
kerran viikossa, broileria ja kalaa muutaman kerran viikossa. Maitoa voi nauttia lasin päivässä.- Kauppa ja elintarviketeollisuus vastaavat kysyntään ja myös muokkaavat sitä.”
*)

Summary Report of the EAT-Lancet Commission: Healthy Diets From Sustainable Food Systems:

FOOD IS THE SINGLE STRONGEST LEVER TO OPTIMIZE HUMAN HEALTH AND
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ON EARTH.
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
Kuvat: ”vapaiden lehmien” pihattonavetta ja kangas Pixabay.com.
Sarjakuvat: Mutts.comics. https://mutts.com/

VERTAA seuraavalla sivulla esimerkiksi karjatalouden ja
synteettisten kuitujen ympäristökuormitusta.
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YK:n raportti eri teollisuudenalojen vahingollisista ympäristövaikutuksista.

Figure 5.7: RANKED CONTRIBUTION OF PRODUCED GOODS TO TOTAL ENVIRONMENTAL IMPACTS.
Hertwich, Eet al. Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production:
Priority Products and Materials, A Report of the Working Group on the Environmental Impacts of Products and
Materials to the International Panel for Sustainable Resource Management. Copyright © United Nations
Environment Programme, 2010.
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The Milk System 2017
Tässä elokuvassa maidon tuottajat, meijeriteollisuus, lobbaajat ja
poliitikot esittelevät saavutuksiaan. Elokuvassa haastatellaan myös
kansalaisjärjestöjen edustajia ja tieteilijöitä.
YouTubessa vain trailer: https://www.youtube.com/watch?v=60m-ir-c7Ac

Top Secrets about Milk

Full Documentary 2016

https://www.youtube.com/watch?v=AXGd1maXWj4

Cowspiracy

2014

1 h 30 min

Rahan vallan voima nähtiin tupakkasodassa, mutta tiedon leviämisen
myötä tupakointia ei enää nykyisin pidetä fiksuna. Vaikka eläintuotannon
tiedetään olevan vähintäänkin kaiken liikenteen veroinen
kasvihuonekaasujen tuottaja, kouluissa yhä kampanjoidaan verovaroin
maidon juonnin – ja samalla ilmastonmuutoksen kiihdyttämisen - puolesta.
Silmiä avaava, taitavasti ohjattu elokuva puuttuu tiedon ja tekojen
ristiriitaan persoonallisella otteella ja huumorin keinoin. Elokuva ei järkytä
mieltä – veri ei roisku ja teurastamojen ovet pidetään suljettuina, joten
sen voivat katsoa kaikki.
Näe ilmaiseksi:

http://watchdocumentaries.com/cowspiracy-the-sustainability-secret/

Peaceable Kingdom

2004 1 h 18 min

Kaunis ja lukuisia parhaan elokuvan palkintoja saanut
dokumentti kertoo viidestä farmarista, jotka huomasivat
rakastavansa eläimiään ja elämää.
Katso ilmaiseksi: http://www.tribeofheart.org/sr/pkj_english.htm

1h
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Takaisin etusivulle ->

.

https://kasasenkootut.kotisivukone.com
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