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Eläinteollisuus on mullistanut ruokakulttuurin viime vuosikymmeninä

Lihan tuotanto 
(miljardeja kiloja / vuosi)

Kalojen häkkikasvatus (miljardeja kiloja / vuosi)

https://www.forumforthefuture.org/blog/why-pay-attention-to-animal-feed


https://www.researchgate.net/figure/World-Production-of-the-main-sources-of-animal-protein-over-the-period-1960-2010_fig1_273452250

Béné, Christophe & Barange, Manuel & Subasinghe, Rohana & Per, & Gorka, Pinstrup-Andersen & Hemre, G.-I & Williams, Meryl. (2015). Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu. 
Food Security. 7. 10.1007/s12571-015-0427-z. Rahoitus: This paper was part of a workshop sponsored by the OECD Co-operative Research Programme on Biological Resource Management for 
Sustainable Agricultural Systems Copyright The Authors under conditions of CC BY 4.0

150 g siasta ja naudasta jauhettua 
lihaa sisältää 400 kcal.
150 grammassa lohifilettä on 339 kcal.

https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/711?portionUnit=G&portionSize=100 &
https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/34255?foodType=ANY&ingredientClass=FISH&por
tionUnit=G&portionSize=100&sortByColumn=name&sortOrder=asc&component=2331&

Eläinproteiinin tuotannon globaali kehitys 1960 - 2010

https://www.researchgate.net/figure/World-Production-of-the-main-sources-of-animal-protein-over-the-period-1960-2010_fig1_273452250
https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F
https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/711?portionUnit=G&portionSize=100
https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/34255?foodType=ANY&ingredientClass=FISH&portionUnit=G&portionSize=100&sortByColumn=name&sortOrder=asc&component=2331&


Kuva yllä: Talukdar D, Seenivasan S, Cameron A & Sacks G. The association between national 
income and adult obesity prevalence: Empirical insights into temporal patterns and moderators of 
the association using 40 years of data across 147 countries. May 2020. PLoS ONE 
15(5):e0232236n. DOI:10.1371/journal.pone.0232236. Copyright License CC BY.

Source: UN Food and Agriculture Organization (FAO).
OurWorldData.org/meat-and-seafood-production-consumption/ CC BY-SA

AIKUISTEN LIHAVUUS (% BMI ≥ 30 ) 147 maassa 2014 LIHAN JA KALAN KOKONAISKULUTUS 
kilogrammoissa henkeä kohden 2013 

LIHAN SYÖNNNIN YHTEYS LIHOMISEEN ON OSOITETTU
LUKUISISSA TUTKIMUKSISSA (mm. AHS-2, EPIC-PANACEA, UK Biobank) 



Novotny R, Williams A, Vinoya A, Oshiro C & Vogt T. US Acculturation, Food Intake, and Obesity among Asian-Pacific Hotel Workers. Journal of the American Dietetic Association, 
Volume 109, Issue 10, 1712 - 1718.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.07.013. Ei sidonnaisuuksia. Rahoitus: Vogtille apurahan myönsi the National Institutes of Health/ 
National Heart, Lung, and Blood Institute. (luettu 27.11.2022). 

Yhdysvalloissa sekä maahanmuutto että lihavuus ovat yleistyneet. 
Tutkijat selvittivät eri ruokaryhmien yhteyttä Yhdysvaltoihin muuttaneiden 4530 keski-ikäisen hotellityöntekijän painon muutoksiin. 
Tutkituista hieman yli puolet oli naisia ja yli 70 % aasialaista alkuperää.
Mukana oli myös toisen polven maahanmuuttajia, mutta suurin osa oli syntynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella. 

Ei ne geenit vaan se ruokakulttuuri

USA:ssa syntyneiden työntekijöiden painoindeksi oli + 2.2 kg/m2 
korkeampi kuin vasta aikuisena sinne muuttaneiden. Kun 
tulokset vakioitiin sukupuolen ja etnisyyden mukaan, erotus oli 
+ 1.3 kg/ m2.

Syntymämaan yhteys painoindeksiin oli suurempi kuin etnisen 
taustan ja Yhdysvalloissa vietetyt vuodet nostivat painoindeksiä.

Hedelmien syönti yhdistyi tuloksissa hoikkuuteen, 
makeiden juomien ja lihan kulutus lihavuuteen. 



Mitä 1970 –luvulla tapahtui ?

Luke ravintotase
1949 – 2019



Kuvakaappaus taulukosta (tekstit ja merkinnät lisätty): Vinnari M. The future of meat consumption — Expert views from Finland. Technological Forecasting and Social Change. 
Volume 75, Issue 6, July 2008, Pages 893-904. Copyright © 2007 Elsevier Inc. All rights reserved. Published by the terms of fair use for public interest. Accessed 31.1.2021. 
Lihavuuden yleistyminen: THL https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuuden-yleisyys-suomessa

Suomalaisten lihominen tasaantui 2000-luvun alussa, kiihtyen taas vuodesta 2006.

Työikäisten 
suomalaisten 
miesten paino 
on noussut 
1970-luvulta ja naisten 

1980-luvulta
lähtien. Taulukko yllä: Ylipainoisten lasten

osuus Suomessa vuosina 1977-2011.

Lankinen T: Suomen nuoriso oikeilla raiteilla.
29.11.2013 Terveys / 
Tampereen yliopisto. https://aikalainen.uta.fi/
2013/11/29/suomen-nuoriso-oikeilla-raiteilla/

150 grammaa
siasta ja naudasta

jauhettua lihaa 
sisältää 400 kcal.

https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/711
?portionUnit=G&portionSize=100

Kaikki liha

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuuden-yleisyys-suomessa
https://aikalainen.uta.fi/2013/11/29/suomen-nuoriso-oikeilla-raiteilla/
https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/711?portionUnit=G&portionSize=100


Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019: Lihavuuden yleisyys Suomessa.https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuuden-
yleisyys-suomessa (luettu 20.10.2019). THL, tietoaineistosta ”Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja 
terveys” –postikyselytutkimus vv. 1978-2014 www.thl.fi/avtk. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelustutkimus 
on toteutettu vuodesta 2012 lähtien (www.thl.fi/ath). 

FAOstat –tilaston mukaan jo 
joka neljännen suomalaisen 
aikuisen painoindeksi (BMI) 
on vähintään 30. 

Trendi on maailmanlaajuinen.
http://www.fao.org/faostat/en/#country/67

1978: BMI > 30 miehistä 7 %, naisista 8 %
2017: BMI > 30 miehistä ja naisista 21 %

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

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuuden-yleisyys-suomessa
http://www.thl.fi/avtk
http://www.thl.fi/ath
http://www.fao.org/faostat/en/#country/67
https://mutts.com/


Yli 15 –vuotiaiden 
henkilöiden itse 
raportoima        ja 
mitattu      ylipaino 
(BMI ≥25)  

Kuvakaappaus oik. (merkinnät + liput lisätty): Arbel, Yuval & Fialkoff, Chaim & Kerner, Amichai. Migration and Food Consumption: The 
Impact of Culture and Country of Origin on Obesity as an Indicator of Human Health. Sustainability. 2020. 12. 7567. 10.3390/su12187567. 
Source: OECD Report.  Sidonnaisuudet: Ei ulkopuolista rahoitusta.  Copyright: under the Creative Commons Attribution License which 
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Vuonna 2018 
Suomi oli 
maailman 
lihavimpien 
maiden 
joukossa.

70 %

60 %
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Lihavuuden määrittely: 
2–16-v. ISO-BMI ≥ 30 kg/m2 
>18-v. BMI ≥ 30 kg/m2.

Perustuu mitattuihin 
pituus- ja painotietoihin.

Lähteet: Jääskeläinen T ym. Nuorten aikuisten terveys ja elintavat Suomessa: FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 
11. THL 2019. Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2019. THL Tilastoraportti 31/2020
Mäki P ym. Tilastotietoa lasten ylipainoisuuden yleisyydestä saatavilla yhä useammasta kunnasta. Suomen Lääkärilehti 2018; 41: 2336-2342
Päivitetty: 17.9.2020. © THL 2022 — Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (viitattu 2.2.2022). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Hornell A,  Lagstro H, Lande B and Thorsdottir I: Protein intake from 0 to 18 years of age and its relation to health: a systematic literature review for the 5th Nordic Nutrition
Recommendations Food & Nutrition Research. 23 May. 2013. 57: 21083 - http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v57i0.21083.  Ei sidonnaisuuksia. Rahoitus: The Nordic Council of 
Ministers supported the work. Copyright: under the terms of the Creative Commons AttributionNoncommercial 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/3.0/), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (luettu 1.2.2020). 

Pohjoismaissa lapset saavat proteiinia 2-3 kertaisesti elimistön tarpeeseen nähden!

L I H A A   S YÖT E TÄ Ä N   L I I K A A   J O   P I K KU L A P S I L L E :

4 - v u o t i a i l l e 6 3 g  j a  7 - 1 1  - v u o t i a i l l e  9 8  g  p ä i vä s s ä



Hornell A,  Lagstro H, Lande B and Thorsdottir I: Protein intake from 0 to 18 years of age and its relation to health: a systematic literature review for the 5th Nordic Nutrition
Recommendations Food & Nutrition Research. 23 May. 2013. 57: 21083 - http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v57i0.21083.  Ei sidonnaisuuksia. Rahoitus: The Nordic Council of 
Ministers supported the work. Copyright: under the terms of the Creative Commons AttributionNoncommercial 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by-
nc/3.0/), permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. (luettu 1.2.2020). 

Va r h a i s l a p s u u s  o n  k r i i t t i s t ä  a i k a a  m y ö h e m p i e n  v u o s i e n  p a i n o n k e h i t y k s e n  k a n n a l t a .  

J o s  h a l u t a a n  v ä l t t ä ä  l a s t e n  l i h o m i s t a ,  m a i d o n  j a  l i h a n k u l u t u s t a  t u l e e  h i l l i t ä .  

Runsas eläinproteiini kiihdyttää kasvua ja lihottaa

Taulukko yllä: Ylipainoisten lasten
osuus Suomessa vuosina 1977-2011.

Lankinen T: Suomen nuoriso oikeilla
raiteilla. 29.11.2013 Terveys / 
Tampereen yliopisto. https://aikalainen.uta.fi/
2013/11/29/suomen-nuoriso-oikeilla-raiteilla/

https://aikalainen.uta.fi/2013/11/29/suomen-nuoriso-oikeilla-raiteilla/


Lähde: Hovinen T, Korkalo L, Freese R, Skaffari E, Isohanni P, Niemi M, Nevalainen J, Gylling H, Zamboni N, Erkkola M & Suomalainen A: Vegan diet in young children remodels
metabolism and challenges the statuses of essential nutrients. EMBO Molecular Medicine 20.1.2021DOI: 10.15252/emmm.2020134 92. Sidonnaisuudet: Suomen Ravitsemus-tieteen 
Yhdistys rahoitti Korkaloa. Korkalo oli TwoDads -yhtiön johtoportaassa tutkimuksen valmisteluaikana ja sai (kuten Niemikin) kirjoituspalkkioita Duodecim Lääkäri-seuralta yhdistyksen 
lehteen kirjoittamisesta. Zamboni on General Metabolics -yhtiön perustaja ja neuvonantaja. Suomalainen on saanut puhujapalkkioita Orion Pharmalta ja toimii (tähän tutkimukseen 
liittymättömästi) Khondrion SAB -yrityksessä. Suomalainen sai tutkimusta varten rahoitusta Helsingin yliopistolta. Rahoitus: Sigrid Juséliuksen Säätiö, Suomen Akatemia, Helsingin 
yliopistollinen sairaala ja Helsingin yliopisto ja Suomen Kulttuurisäätiö. Copyright: Creative Commons CC BY license.(luettu 25.1.2021).

Suomalaistutkimuksessa vegaanilapset saivat proteiinia juuri sopivasti, 
lukuun ottamatta yhtä, joka sai sitä liikaa – onneksi kasviproteiinin muodossa.

Painonhallinnan ja terveyden kannalta paras proteiinin saantitaso lapsilla 10-15 %

Ravinnosta ENERGIAA        PROTEIINIA                    RASVAA,               josta KOVAA RASVAA              KOLESTEROLIA

https://creativecommons.org/licenses/


Kaikkien vegaanilasten pituuskasvu sujui normaalisti.  

Lähde: Hovinen T et. al. EMBO MolecularMedicine 20.1.2021. DOI: 10.15252/emmm.2020134 92. Copyright: Creative Commons CC BY license. (viitattu 7.12.2022).
Tarkemmin edellisessä diassa. 

Omnivore =  kaikkiruokainen
Vegetarian =  lihaton ja kalaton ruokavalio
Vegan =  kasviperäinen ruokavalio

PITUUS PAINOINDEKSI

https://creativecommons.org/licenses/


Lähde: Hovinen T et. al. EMBO 
MolecularMedicine 20.1.2021.
DOI: 10.15252/emmm.2020134 
92. Copyright: Creative Commons
CC BY license.(viitattu 7.12.2022).
Tarkemmin aiemmassa diassa. 

Vegaanilapset saivat eniten rautaa.

He saivat 
ravinnostaan 
eniten myös 
folaattia (B9)
ja sinkkiä.

D-vitamiiniksi kutsuttu
molekyyli on itse 
asiassa kolekalsiferoli-
hormoni, jota 
valmistuu iholla 
auringonvalon 
vaikutuksesta. Ilman
UV-altistusta D3 on
paras ottaa purkista.

A-vitamiini eli retinoli ei
täytä vitamiinin
määritelmää, joka on
ettei eläin pysty
valmistamaan sitä itse.
Eläimet valmistavat
retinolia kasviperäisistä 
karotenoideista. Ne 
ovat aitoja vitamiineja.

https://creativecommons.org/licenses/


Tutkimusmatka 5, Ympäristöoppi. ISBN 978-951-
1-27928-0. Copyright: Satu Arjanne, Martti 
Heinonen, Sanna Jortikka, Jukka Kohtamäki, 
Mikko Korhonen, Outi Kuusela, Aulikki Laine, 
Matti Taimi ja Kustannusosakeyhtiö Otava. 

Olkoonkin, että oppikirjan 
digitaalinen kopioiminen on 
ehdottomasti kielletty, 
suomalaisten on syytä saada 
tietää, mitä lapsille 
ravitsemuksesta koulussa 
opetetaan.  



Kunpa lapsille opetettaisiin asiat niin kuin ne ovat! 



Mitä vähemmän lihaa, sitä vähemmän 
ylipainoa, verenpainetautia ja diabetesta

RUOKAVALIO BMI VERENPAINETAUTI
RISKISUHDE

DIABETES
RISKISUHDE

KAIKKIRUOKAISET  28.3 1.00 1.00

FLEKSAAJAT   
Nisäkkäitä tai lintuja harvemmin kuin kerran viikossa

27.0 0.72 0.77

KALA-KASVISSYÖJÄT 25.7 0.49 0.62

LAKTO-OVO-VEGETARISTIT 25.5 0.39 0.45

100 % KASVISRUOKAVALIO 23.1 0.22 0.25

P-arvo kaikille em. tuloksille 0.0001. 
Lähde: Fraser G. Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1607S-1612S.  

Adventist Health Study (n. 90 000 henkilöä):



SloLifestyle Studyssa verrattiin 

terveyssyistä ruokavaliotaan 
noudattavia henkilöitä.

Vaikka vegaaniryhmässä naisten 

osuus oli viidenneksen korkeampi 

kuin muiden terveystietoisten, 

jälkimmäisten RASVA% 

OLI KOLMANNEKSEN KORKEAMPI.

Muiden kuin vegaanien 

keskimääräinen BMI lähenteli 

merkittävää ylipainoa ja heistä 

osa oli lihavia (BMI > 30). 

Tämä siitä huolimatta, että he 

nauttivat kuudenneksen 

vähemmän kaloreita.  

Hiilihydraatteja muut söivät 

kolmanneksen vähemmän 

kuin vegaanit.
Lähde: Jakše B et. al. Int J Environ Res Public Health. 2021

Jun 2. 18(11):5968. doi: 10.3390/ijerph18115968. 

Sidonnaisuudet: Kirjoittajat ilmoittavat ettei heillä ole 

sidonnaisuuksia. Ei ulkopuolista rahoitusta. 

Copyright CCBY4.0.



KUTAKIN PÄIVITTÄISTÄ ANNOSTA KOHDEN LIHOMINEN NELJÄN VUODEN AIKAJAKSOLLA 100 g /pv 
-> 1 vuodessa:

LIHAJALOSTEET (= kaikki käsitellyt lihatuotteet) 42 g, puolikkaan korttipakan verran + 422 g + 251 g

Nahkoineen marinoitu BROILERI uunissa (Epic-PANACEA, koska Mozaffarian et. al. artikkelissa ei mainittu.) + 167 g

PUNAINEN (= nisäkäsperäinen) käsittelemätön LIHA 84 g, korttipakan kokoinen pala + 431 g + 128 g

Nahaton BROILERIN KOIPI-REISI uunissa  (Epic-PANACEA, koska Mozaffarian et. al. artikkelissa ei mainittu.) + 115 g

Lähteet:  Mozaffarian D et. al: Changes in Diet and Lifestyle and Long-Term Weight Gain in Women and Men. New England Journal of Medicine 2011 June 23; 364:2392-2404. 
Sidonnaisuudet: Mozaffarian reports receiving consulting fees from Nutrition Impact and Foodminds, lecture fees from Aramark, Unilever, and SPRIM, royalties from UpToDate, and grant support on behalf 
of Harvard Medical School from GlaxoSmithKline, Sigma-Tau, and Pronova and being listed as a coinventor on a provisional patent application filed by and assigned to Harvard University for the use of trans-
palmitoleic acid to prevent and treat insulin resistance, type 2 diabetes, and related conditions. Dr. Hu reports receiving lecture fees from Amgen, Nutrition Impact, Unilever, and the Institute of Food 
Technologies and grant support on behalf of the Harvard School of Public Health from Merck and the California Walnut Commission. Rahoitus: National Institutes of Health and by the Searle Scholars 
Program. Copyright © 2011, Massachusetts Medical Society.  (viitattu 4.1.2022). 
Vergnaud A, Norat T, Romaguera D et. al. Meat consumption and prospective weight change in participants of the EPIC-PANACEA study. Am J Clin Nutr. 2010 Aug;92(2):398-407. doi: 
10.3945/ajcn.2009.28713. Rahoitus: Wellcome Trust UK, British Heart Foundation UK, Department of Health UK, Medical Research Council UK & Cancer Research UK/United Kingdom. Copyright © 2010, 
Oxford University Press (luettu 4.1.2021).  Annoskoot MedLine Plus, A service of the U.S. National Library & https://kitchenseer.com/how-big-is-serving-of-french-fries/ (viitattu 6.1.2022). 
Broilerin energiapitoisuudet Fineli.fi. Kuvat: Pixabay.com

2020 suomalaiset söivät henkeä kohden 
kypsennettyjä kesynisäkkäitä keskimäärin 74 g ja kesylintuja 53 g päivässä

https://kitchenseer.com/how-big-is-serving-of-french-fries/


Vergnaud A, Norat T, Romaguera D et. al. Meat consumption and prospective weight change in participants of the EPIC-PANACEA study. Am J Clin Nutr. 2010 Aug;92(2):398-
407. doi: 10.3945/ajcn.2009.28713. Rahoitus: Wellcome Trust UK, British Heart Foundation UK, Department of Health UK, Medical Research Council UK & Cancer Research 
UK/United Kingdom. Copyright © 2010, Oxford University Press (luettu 4.1.2021). 

EPIC-PANACEA –tutkijat suosittelivat jo vuosikymmen sitten kaiken 
lihan syömisen vähentämistä painonhallinnan helpottamiseksi. 

Myös vaalea (lintuperäinen) liha lihottaa. 

Kritiikki: “In addition to weight 
gain, intake of total energy, fish and 
shellfish, eggs, potatoes, and drinks 
was positively correlated with meat 
consumption in both men and women, 
whereas consumption of fruit, 
vegetables, legumes, dairy products, 
cereals, and added fats was negatively 
correlated (the authors’ Table 2).”

Ching Kuang Chow, Meat consumption and 
prospective weight change, The American Journal of 
Clinical Nutrition, Volume 93, Issue 3, March 2011, 
Pages 663-4 https://doi.org/10.3945/ajcn.110.007252

Kritisoija ei huomannut että sekä
kokonaisenergiansaanti että alkoholista
tullut energia oli vakioitu tuloksissa
(Model 2). 

https://doi.org/10.3945/ajcn.110.007252


100 KCAL SISÄLTÄVÄT ESIM. 

➢ 38 g sika-nauta jauhelihaa (22 % rasvaa)
➢ 53 g lampaan paistia
➢ 68 g naudan sisäfilettä
➢ 44 g nahkoineen marinoitua broileria uunissa

(100 g/ pv  = 2.25 x 74 g =>  + 167 g / v.)
➢ 64 g nahatonta broilerin koipi-reittä uunissa

(100 g / pv  = 1.56 x 74 g =>  + 115 g / v.)
➢ 70 g suolatta keitettyä nahatonta kalkkunaa
➢ 100 g vähärasvaista (3%) kinkkuleikkelettä
➢ 43 g HK:n ”Mummon lihapullaa”
➢ 40 g lihaisaa grillimakkaraa

Energiapitoisuudet: Fineli.fi (tarkistettu 19.-20.8.2022). 

Päivittäistä lihasta saatua 100 kcal kohden 
vuotuinen painon lisäys (g)      p-arvo

Punaisesta eli nisäkkäiden lihasta

Siipikarjan lihasta

Teollisista lihatuotteista

Copyright © 2010, Oxford University Press

373 803 henkilöä ka. 5 v. seuranta.

2020 suomalaiset söivät kypsennettyjä 
kesynisäkkäitä 74 g ja kesylintuja 53 g 

henkeä kohden päivässä



Kuvakaappaus: Fogelholm M et. al. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9): 
1060-5. © Macmillan Publishers Limited. Tarkemmin ed. diassa.LIHA LIHOTTAA JO PIENINÄ MÄÄRINÄ

Punaista lihaa ka. 36 g päivässä syöneistä naisista vain 2.5 %:lla ( 1/40) painoindeksi oli < 25.5 kg/m2

Punaista lihaa ka. 67 g päivässä syöneet miehet olivat vielä kauempana normaalipainosta. 

Vyötärö kasvoi ja rasvaprosentti nousi poikkeavaksi jo vähäisellä punaisen lihan kulutuksella.  

Enemmän lihaa ->

Enemmän rasvaa.



Kuvakaappaus (merkinnät lisätty): Fogelholm M, Kanerva N, Männistö S. Association between red and processed meat consumption and chronic diseases: the confounding role of 
other dietary factors. Eur J Clin Nutr. 2015 Sep;69(9):1060-5. doi: 10.1038/ejcn.2015.63. Tutkijat ilmoittavat ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Mainittakoon, että 
Ravitsemustutkimussäätiö (c/o Valio) palkitsi Fogelholmin 10 000 eurolla ansiokkaasta ravitsemusviestinnästä syksyllä 2012. Rahoitus: Suomen Akatemia. Copyright © 2015 
Macmillan Publishers Limited. All rights reserved. Published for the fair use for Public interest. (luettu 9.9.2022). 

Silti 
tutkijat 
kirjasivat: 

LIHA LIHOTTAA annosvasteisesti vaikka tuloksia miten vakioitaisiin:



VÄHEMMÄN LIHAA - VÄHEMMÄN LIHAVUUTTA JA SAIRASTUVUUTTA

Tong T et. al. 
Biomarker
Concentrations in 
White and British 
Indian Vegetarians
and 
Nonvegetarians in 
the UK Biobank. J 
Nutr. 2021 Jun 16.

UK Biobank –
riski-
merkkiaineista
tiedosto
Kasasen 
kootut 
-kotisivullani

LIHAN
SYÖNNIN
RISKEISTÄ ks.
SEURAAVAT
4 DIAA: 



Mallissa (Model) 
2 vakioitu: 
Ikä, sukupuoli, 
etninen alkuperä, 
köyhyys, 
koulutus, 
työllisyys, 
fyysinen
aktiivisuus, 
alkoholin
käyttömäärät, 
vaihdevuodet ja
mahdollinen
hormonikorvaus-
hoito, ehkäisy-
pillereiden aiempi
ja nykyinen
käyttö, 
synnytysten
määrä, 
hedelmien, 
vihannesten, 
täysjyväviljojen ja
kalan kulutus.

Mallissa 3
vakioitu lisäksi
painoindeksi
(BMI). 

Lihan yhteys muihinkin kuin syöpäsairauksiin liittyy osittain sen lihottavuuteen. 



Papier K et. al. Meat 
consumption and risk 
of 25 common 
conditions: outcome-
wide analyses in 
475,000 men and 
women in the UK 
Biobank study. BMC 
Med. 2021
Mar 2;19(1):53. 
Sidonnaisuudet: 
Perez-Cornago is 
supported by a Cancer 
Research UK 
Population Research 
Fellowship and by the 
World Cancer Research 
Fund (WCRF UK) 
Rahoitus: Wellcome
Trust, Our Planet Our 
Health (Livestock, 
Environment and 
People - LEAP); Cancer 
Research UK and the 
UK Medical Research 
Council © CCBY.4.0. 

Lihan yhteys muihin kuin syöpäsairauksiin. 



Suomessa 2020

0-110 –vuotiaat

popsivat kukin

sian ja naudan lihaa  

luuttomana 48 kg. 

Kypsennettynä lihana 

se tekee päivää kohti 

74 g.

Lihan kulutus: 
https://www.luke.fi/uutinen

/mita-suomessa-syotiin-

vuonna-2020/

Raaka vs. kypsä (56 %) paino 

Fineli.fi -tietokannasta. 

Molempiin viitattu 23.1.2022. 

+ 80 %

+ 38 %

+ 37 %

+ 37 %

+ 36 %

+ 31 %

+ 18 %

+ 18 %

- 24 % 

Laskennallinen 

arvio 74 g / pv

kulutuksen 

mukaan.

Papier K, Fensom G, Knuppel A, 
Appleby P, Tong T, Schmidt J, 
Travis R, Key T, Perez-Cornago A. 
Meat consumption and risk of 25 
common conditions: outcome-
wide analyses in 475,000 men 
and women in the UK Biobank 
study. BMC Med. 2021
Mar 2;19(1):53. doi: 
10.1186/s12916-021-01922-9. 
Conflicts of interests / 
Sidonnaisuudet: 
Perez-Cornago is supported by a 
Cancer Research UK Population 
Research Fellowship and by the 
World Cancer Research Fund
(WCRF UK) 
Funding / Rahoitus: This work 
was supported by the Wellcome
Trust, Our Planet Our Health
(Livestock, Environment and 
People - LEAP); Cancer Research 
UK and the UK Medical Research 
Council 
Copyright © The Author(s) 2021 
licensed under 
http://creativecommons.org/lice
nses/by/4.0/. 

Mallissa (Model) 2 vakioitu: 
Ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, 
köyhyys, koulutus, työllisyys, 
fyysinen aktiivisuus, alkoholin
käyttömäärät, vaihdevuodet ja
mahdollinen hormonikorvaus-
hoito, ehkäisy-pillereiden aiempi
ja nykyinen käyttö, synnytysten
määrä, hedelmien, vihannesten, 
täysjyväviljojen ja kalan kulutus.

Mallissa 3 vakioitu lisäksi
painoindeksi (BMI). 

https://www.luke.fi/uutinen/mita-suomessa-syotiin-vuonna-2020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


+ 62 %

+ 48 %

+ 35 %

+ 34 %

+ 27 %

+ 27 %

+ 25 %

+ 23 %

+ 12 %

- 26 % 

HR 1.35 = + 35 % RISKI

Laskennallinen 

arvio 53 g

kulutuksen 

mukaan vs. 12 g.

Papier K et. al.  Meat 
consumption and risk of 25 
common conditions: outcome-
wide analyses in 475,000 men
and women in the UK Biobank 
study. BMC Med. 2021
Mar 2;19(1):53. doi: 
10.1186/s12916-021-01922-9. 
Conflicts of interests / 
Sidonnaisuudet: 
Perez-Cornago is supported by 
a Cancer Research UK 
Population Research 
Fellowship and by the World 
Cancer Research Fund (WCRF 
UK) 
Funding / Rahoitus: This work 
was supported by the 
Wellcome Trust, Our Planet 
Our Health (Livestock, 
Environment and People -
LEAP); Cancer Research UK
and the UK Medical Research 
Council 
Copyright © The Author(s) 
2021 licensed under 
http://creativecommons.org/li
censes/by/4.0/. 

Mallissa (Model) 2 vakioitu: 
Ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, 
köyhyys, koulutus, työllisyys, 
fyysinen aktiivisuus, alkoholin
käyttömäärät, vaihdevuodet ja
mahdollinen hormonikorvaus-
hoito, ehkäisy-pillereiden aiempi ja
nykyinen käyttö, synnytysten
määrä, hedelmien, vihannesten, 
täysjyväviljojen ja kalan kulutus.
Mallissa 3 vakioitu lisäksi
painoindeksi (BMI). 

Kesylintuja syötiin 

Suomessa 2020 

henkeä kohden

27.5 kg raakapainona.

Päivää kohden
75 g raakaa (raw)  = 

53 g kypsennettyä

siipikarjan lihaa.

Ref. Siipikarjan kulutus: 
https://www.luke.fi/uutinen/

mita-suomessa-syotiin-vuonna-

2020/

Raaka vs. kypsä paino Fineli.fi 

-tietokannasta. 

(viitattu 23.1.2022). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.luke.fi/uutinen/mita-suomessa-syotiin-vuonna-2020/


PREDIMED

Proteiinin suosiminen hiilihydraattien ja 

rasvojen sijasta lähes kaksinkertaisti painon

kertymisen riskin. 

Sekoittavien tekijöiden huomioimisen jälkeen

HR: 1.90; 95%CI: 1.05, 3.46. 

Sairastuvuus verisuonitauteihin ja syöpään

sekä kuolleisuus oli suurinta eläinproteiineja

eniten kuluttaneiden keskuudessa.

Sekoittavien tekijöiden huomioimisen jälkeen

HR: 1.59 (95%CI: 1.08-2.35), HR: 1.66 (95%CI: 1.13-2.43)

Lähde: Hernández-Alonso P  et. al.:  High dietary protein intake is associated with 

an increased body weight and total death risk. Clinical Nutrition, 2016 Apr;35(2):496-506. 

▪ 7447 osallistujaa, 55-80 –v. 

▪ 4.8 vuoden seuranta

▪ 288 sairastui vakavasti ja / tai kuoli. 

https://www.forumforthefuture.org/blog/why-pay-
attention-to-animal-feed ((kuvakaappaus 5.12.2022)

https://www.forumforthefuture.org/blog/why-pay-attention-to-animal-feed


Kuva: Broileri wallpaperflare.com.

” 1970-luvun 

loppupuolella oli 

taitekohta, jolloin 

lihavien ihmisten 

määrä lähti 

jyrkkään 

nousuun. - -

-- Mikä tahansa 

lihomisen 

aiheutti, sen 

pitää pystyä 

selittämään 

kaikenikäisten 

samanaikainen 

lihominen eri 

puolilla maata.”

Teksti ”Terve Paino” -yhdistyksen perustajan, professori Pertti Mustajoen blogista 

Lihavuusepidemian sylttytehtaalla 8.10.2018. 

https://www.luke.fi/fi/tilastot/ravintotase      (2021 tiedot tarkistettu 27.6.2022).

27.5 kg / hlö / 2020

28.4 kg / hlö / 2021



Munintaan jalostetuista 
kanoista ei saatu irti 
riittävän mehukkaita 
lihapaloja. Niinpä USA:ssa 
järjestettiin 1948 kisa 
nopeakasvuisen 
lihakanarodun 
kehittämiseksi.



https://www.tiktok.com/@2032_45/video/7144908339162483974

How the US Invented Chicken https://www.youtube.com/watch?v=ml2ZBDuLNXk

Making chicks
and profits
great. Again.

Kehitystyössä onnistuttiin niin hyvin, että 
broileriksi kutsutut lihakananpojat
teurastetaan nykyisin jo 5 viikon iässä.
Lähde: MTK lihan markkinointisivusto 2.6.2020 https://www.mtk.fi/

On hyvä tietää mistä ruoka tulee. Katso: 

Toimittaja Elina Lappalainen sai vuonna 2012 Tieto-

Finlandian teoksestaan Syötäviksi kasvatetut. Siinä 

Lappalainen kertoo seikkaperäisesti suomalaisten 

kanojen, sikojen ja nautojen elämästä. Lappalainen tuo 

useassa kohdassa esiin sen, miten hankalaa oli päästä 

katsomaan ja kuvaamaan eläintuotannon todellisuutta. 

”Vaikeinta on ollut broileritiloilla ja teurastamoissa. 

Jossain vaiheessa minusta alkoi tuntua, että 

taloustoimittaja pääsee Suomessa helpommin vierailulle 

ydinvoimalaan kuin broilerihalliin”, Lappalainen kirjoittaa.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2021/03/01/elaintuotannon-kulissien-takana

Normaalirakenteisia 1.5 –vuotiaita kanoja

https://www.tiktok.com/@2032_45/video/7144908339162483974
https://www.youtube.com/watch?v=ml2ZBDuLNXk
https://www.mtk.fi/
https://atena.fi/kirjat/syotavaksi-kasvatetut
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2021/03/01/elaintuotannon-kulissien-takana


https://www.forumforthefuture.org/blog/why-pay-attention-to-animal-feed

Suomeen lihakananpoika saapui 1970-luvulla.

Broilerihybridi on kehitelty tarkasti suomalaiskuluttajan 

vaatimuksiin: se kasvaa nopeasti ja oikeista paikoista. 

Yksi suurista toimijoista alalla on yhdysvaltalainen 

Aviagen-yhtiö, joka kauppaa jalostamiaan broilereita 

ympäri maailman. 

Ross 508 –hybridi -kananpoikien nukkumisaika rajataan

keinovalolla vain 6 tunnin mittaiseksi, jotta ne söisivät 

suuren osan vuorokaudesta.

Kuudessa (HOX!! nykyisin jo viidessä) viikossa Ross 508 

on kasvanut 1.7kg painoiseksi, jolloin se on valmis 

teurastettavaksi. 

Sen ruumis on suunniteltu nimenomaan paloittelua 

varten; rintalihakset ovat Ross 508:n suurin ruumiinosa, 

joten niistä riittää fileitä ja suikaleita.

Lähde: Toimittajat: Ville Alijoki ja Seija Aunila, YLE 2009.  https://beta.yle.fi/ross508/

Tuotantoeläinten määriä maailmassa 
vv. 1961 ja 2019 (miljardia yksilöä)

https://www.forumforthefuture.org/blog/why-pay-attention-to-animal-feed
https://beta.yle.fi/ross508/


Suomessakin
lihakananpoika on 
menestystarina!

https://www.mtk.fi/maatalous/maatalous_suomessa/broil
erinlihantuotanto/fi_FI/broilerinlihantuotanto/ (luettu 
18.11.2018). https://www.luke.fi/fi/tilastot/ravintotase
(2021 tiedot tarkistettu 27.6.2022).

Jokaista suomalaista kohden kesylintuja syötiin
1970  0.8 kg    1995 7.5 kg 2021 28.4 kg

Siipikarjaa teurastettiin 2016 Suomessa 
125 miljoonaa kiloa (= 69 miljoonaa lintua),
32 % enemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin.
https://projects.luke.fi/ruokafakta/liha-ja-kala/lihantuotannon-volyymit/ (luettu 8.1.2022)

Ylipainon edelläkävijämaissa 
Meksikossa ja USA:ssa 
broileri on suosituin 
proteiinin lähde. 

Lähteet: Pasiakos S, Agarwal S, Lieberman H, Fulgoni V 3rd. Sources and Amounts of Animal, 
Dairy, and Plant Protein Intake of US Adults in 2007-2010. Nutrients. 2015 Aug 21;7(8):7058-
69. doi: 10.3390/nu7085322. Sidonnaisuudet: Agarwal ja Fulgoni ovat
elintarviketeollisuuden konsultteja. Muilla kirjoittajilla ei sidonnaisuuksia. Julkinen rahoitus.  
(luettu 3.11.2019).
Kananpoikatilojen kasvu: Laaksonen R.  Broileria kuluttava kansalainen 
Kuluttajien ja kansalaisten roolit broilerin hyvinvointidiskurssissa Suomessa 2020-luvun 
taitteessa Pro gradu – tutkielma, Toukokuu 2021. 

https://www.mtk.fi/maatalous/maatalous_suomessa/broilerinlihantuotanto/fi_FI/broilerinlihantuotanto/
https://www.luke.fi/fi/tilastot/ravintotase
https://projects.luke.fi/ruokafakta/liha-ja-kala/lihantuotannon-volyymit/


Mallia maailmalta ?  Matkataan Meksikoon. 
Meksikolaisista 72 %:lla on ylipainoa (BMI ≥ 25). 
30 % täyttää lihavuuden kriteerit (BMI ≥ 30). 



Meksikolaisten originaali ruokavalio 

Kuvat: Pxhere.com



Meksikolaisten originaali ruokavalio pohjautui 
juureksiin, hedelmiin, vihanneksiin, maissiin ja 
palkokasveihin. 

Estévez-Moreno LX, Miranda-de la Lama GC. Meat consumption and consumer attitudes in México: Can persistence lead to change? Meat Sci. 2022 Aug 6;193:108943. doi: 10.1016/j.meatsci.2022.108943. 
Sidonnaisuudet: Kirjoittajat ilmoittavat ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Heidän työpaikkansa: Department of Animal Production & Food Science, Agri-Food Institute of Aragon (IA2), University of Zaragoza, 
Spain.  Copyright CCBY4.0.  (luettu 15.8.2022). 

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

- lintuja, kaneja, koiria, jyrsijöitä, matelijoita, kaloja ja nilviäisiä syötiin satunnaisesti, esimerkiksi juhlissa tai rituaaleissa

https://mutts.com/


… ja kuinka se muuttui aiheuttaen terveyskriisin

Estévez-Moreno LX, Miranda-de la Lama GC. Meat consumption and consumer attitudes in México: Can persistence lead to change? Meat Sci. 2022 Aug 6;193:108943. doi: 
10.1016/j.meatsci.2022.108943. Sidonnaisuudet: Kirjoittajat ilmoittavat ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Heidän työpaikkansa: Department of Animal Production & Food Science, 
Agri-Food Institute of Aragon (IA2), University of Zaragoza, Spain.  Copyright CCBY4.0.  (luettu 15.8.2022). 

- 1960- ja 1970 –luvuilta lähtien elintarviketeollisuus toi tarjolle sokerisia tuotteita ja ruokaöljyjä
- 1990 –luvulta niiden ohella maitotuotteiden, munien ja erityisesti lihan tarjonta ja kulutus kasvoivat



“Chicken has consolidated 
its position as the most 
produced and consumed 
meat in the country 
(OECD, 2018).”

Lähde: Estévez-Moreno LX, Miranda-de la Lama GC. 
Meat consumption and consumer attitudes in México: 
Can persistence lead to change? Meat Sci. 2022 Aug
6;193:108943. doi: 10.1016/j.meatsci.2022.108943. 
Sidonnaisuudet: Kirjoittajat ilmoittavat ettei heillä ole 
sidonnaisuuksia. Heidän työpaikkansa: Department of 
Animal Production & Food Science, Agri-Food Institute 
of Aragon (IA2), University of Zaragoza, Spain.  
Copyright CCBY4.0.  (luettu 15.8.2022). 
Kuva: Pixabay.com.

5 viikon ikäisistä 
lihakananpojista 
tuli arkiruokaa.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030917402200211X?via%3Dihub#bb0235


Tapahtui Meksikossa

Estévez-Moreno LX, Miranda-de la Lama GC. Meat consumption and consumer attitudes in México: Can persistence lead to change? Meat Sci. 2022 Aug 6;193:108943. doi: 
10.1016/j.meatsci.2022.108943. Sidonnaisuudet: Kirjoittajat ilmoittavat ettei heillä ole sidonnaisuuksia. Heidän työpaikkansa: Department of Animal Production & Food Science, 
Agri-Food Institute of Aragon (IA2), University of Zaragoza, Spain.  Copyright CCBY4.0.  (luettu 15.8.2022). 

Aiemmin hoikasta kansasta 
vuonna 2018 enää 
28 % alitti BMI 25 rajan.

2016 tehdyn selvityksen perusteella 
meksikolaisista 
19 % oli kasvissyöjiä  
ja 9 % vegaaneja:

28 % väestöstä vältti
kaikkea lihaa ja kalaa. 

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

https://mutts.com/
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Esimerkki ”proteiinia ja hiilihydraatteja vertailevasta” tutkimuksesta:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07315724.2007.10719600

”Kohtuullisesti” 
proteiinia sisältävissä 
nauta- ja kana-
dieeteissä proteiinia 
oli reilusti, 24-25 E%. 

”CARB = Lakto-ovo-kasvis-” 
ruokavalioryhmässä 
proteiinia saatiin 17 E%. 

Tutkimukseen osallistui 54 naista, joiden BMI oli ka 29.6 ja ikä 56-60 –v.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07315724.2007.10719600


Kalorirajoitetuilla naudan tai kanan lihaa sisältävillä kuureilla, 
kuten myös kalorirajoitetulla suklaakeksidieetillä saavutettiin 

– 9 %  PAINON  PUDOTUS  9  VIIKOSSA

Mahon AK, Flynn MG, Stewart LK, McFarlin BK, Iglay HB, Mattes RD, Lyle RM, Considine RV, Campbell WW. Protein intake during energy restriction: 
effects on body composition and markers of metabolic and cardiovascular health in postmenopausal women. J Am Coll Nutr. 2007 Apr;26(2):182-9. 
doi: 10.1080/07315724.2007.10719600. Rahoitus: Cattlemen's Beef Board and the National Cattlemen's Beef Association (Centennial, CO), 
Agriculture Research Program & Lynn Fellowships at Purdue University, and National Institutes of Health NIH R29 AG13409. (luettu 21.8.2022). 

Heräsikö uteliaisuutesi? 
Ks. How the Dairy Industry 
Designs Misleading Studies
https://www.youtube.com/watch?
v=VYHiT7wJFk0&t=100s

https://www.youtube.com/watch?v=VYHiT7wJFk0&t=100s


14 hlöä
NAUTADIEETTI

”moderate protein”

1114 kcal
(63 päivässä 1008 kcal

enemmän kuin  
kanadieetissä) 

15 hlöä
KANADIEETTI

”moderate protein”

1098 kcal

14 hlöä
”KASVISSYÖNTI”

”CARB”

1158 kcal
63 päivässä 3780 kcal
enemmän kuin  kanadieetissä

11 hlöä
KONTROLLIT 

Ei 
kalorirajoitusta

1570 kcal

Tarjottujen
DIEETTIEN 
KOOSTUMUS

Lakto-ovo-vegetaarista ruokaa 1000 kalorin edestä + 250 kcal edestä: Söivät oman 
mielensä mukaan
kuten ennenkin, 
ruokia ei tarjottu.

Naudan sisäfilettä Broilerinrintaa 
+ voita 

Keksejä ja 
sokerikuorrutettuja 

suklaaherkkuja

PROTEIINIA 24 E% 25 E% 17 E% 20 E%

PAINOMUUTOS - 6.6 kg - 7.9 kg - 5.6 kg - 1.2 kg

KEHON RASVA kg / F% * - 4.3 kg / -2.1 % -5.6 kg / -3.3 % - 3.9 kg / - 2.1 % + 0.6 kg / - 0.2 %

RASVATON MASSA * - 2.2 kg - 2.3 kg - 1.7 kg 0

LDL-kol.      mmol/l * - 0.44 -> 3.63 - 0.41 -> 3.24 - 0.52 -> 3.65 - 0.26 -> 4.50

Hs-CRP       mg/ l  * 2.4 -> 2.4 2.6 -> 3.0 3.8 -> 3.2 3.5 -> 3.2

* Tutkijat: Ei tilastollista eroa kalorirajoitettujen dieettien välillä. 

Ryhmien verensokeri-, insuliini-, leptiini- ja  adiponektiiniarvot eivät tutkijoiden mukaan muuttuneet Niistä en löytänyt mittaustuloksia.

Mahon A et. al. J Am Coll Nutr. 
2007 Apr;26(2):182-9. 
Rahoitus: Cattlemen's Beef 
Board and the National 
Cattlemen's Beef Association, 
Agriculture Research Program 
& Lynn Fellowships at Purdue 
University, and National 
Institutes of Health (NIH).
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07315724.2007.10719600

Nauta- ja kanadieettien 
”kohtuullinen määrä 
proteiinia” 24-25E% 
ylitti reilusti 
ravitsemussuositusten 
20 E% rajan. 

CARB = 
Lakto-ovo-kasvis-keksidieetti

Vaikka energiarajoitteisia noin 1100 kalorin liha- ja keksidieettejä 9 viikkoa 
noudattaneet naiset laihtuivat jopa 9%, insuliiniherkkyys ei muuttunut.

“Insulin sensitivity (HOMA-IR) (0.41 ± 0.28) was unchanged over time or differentially affected by diet.”

Tutkimuksia insuliiniresistenssistä ja insuliiniherkkyyden kohentamisesta:
Kasasen kootut ->   ”IRTI INSULIINIRESISTENSSISTÄ - eroon diabeteksesta” - pdf

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07315724.2007.10719600


Mahon A et. al. Protein intake during energy restriction: effects on body composition and markers of metabolic and cardiovascular health in postmenopausal women. J Am Coll Nutr. 2007 Apr;26(2):182-9. doi: 
10.1080/07315724.2007.10719600. Rahoitus: Cattlemen's Beef Board and the National Cattlemen's Beef Association (Centennial, CO), Agriculture Research Program & Lynn Fellowships at Purdue University, 
and National Institutes of Health (NIH). Copyright: Reprints and Permissions Please note: We are unable to provide a copy of the article, please see our help page How do I view content?

Johtopäätökset paranivat  tutkimusartikkelia editoimalla muotoon:

Johtopäätöksissä tutkijat eivät maininneet rankkaa kalorirajoitusta, 
eivätkä liioin sitä että lakto-ovo-kasviskuuri oli keksidieetti: 

Tutkijoiden mukaan ”Tulosten perusteella ylipainoiset vaihdevuotensa ohittaneet naiset voivat käyttää siipikarjaa tai nautaa 
sisältäviä kohtalaisesti (25E%) proteiinia tai vähemmän (17E%) proteiinia sisältävää lakto-ovo-vegetaarista ruokavaliota 
pudottaakseen painoa ja parantaakseen rasva-arvojaan.”

”Ylipainoiset vaihdevuotensa ohittaneet naiset voivat laihtua merkittävästi ja saavuttaa yhtäläiset lyhyen aikavälin kohentumiset 
kehonkoostumuksessaan ja rasva-arvoihinsa noudattamalla joko siipikarjaa tai nautaa sisältäviä kohtalaisesti (25E%) proteiinia tai lakto-ovo-
vegetaarista, vähemmän (17E%) proteiinia ruokavaliota.”

https://help.tandfonline.com/s/article/How-do-I-view-content


Kalorirajoitetulla sekaruokavaliolla (tarvittaessa 
laihdutuslääkityksiin yhdistettynä)  voi laihtua …

… mutta sydänkohtauksilta se ei suojaa

“A decade of diet and exercise had no effect on cardiovascular morbidity and mortality in overweight 
and obese adults with type 2 diabetes, according to a randomized, federally funded study that was 
stopped 2 years early due to futility.”

ADA13: Weight loss, exercise didn't affect heart outcomes in Look AHEAD 
https://www.youtube.com/watch?v=lNRVjeCET9E Miksi?

https://www.youtube.com/watch?v=lNRVjeCET9E


LIHAJALOSTEET =  Mistä tahansa eläimestä peräisin oleva 

liha, johon on ennen myyntiä on lisätty suolaa tai lisäaineita 

tuotteen maun- ja/tai säilyvyyden parantamiseksi

Kuvakaappaus: Wolk A. Potential health hazards 
of eating red meat (Review). J Intern Med 2017; 
281: 106– 122. Sidonnaisuudet: Professor Wolk 
was a member of the WHO/IARC Working Group 
evaluating the carcinogenicity of consumption of 
unprocessed red meat and processed meat in 
2015.Rahoitus: Swedish Research Council,  
Swedish Cancer Foundation, Swedish Research 
Council for Health, Working Life and Welfare,  
Karolinska Institutet. Copyright © 2016 The 
Association for the Publication of the Journal of 
Internal Medicine. Julkaisen Fair Use For Public 
Interest –lausekkeen nojalla.  (luettu 17.8.2022). 

PUNAINEN LIHA = 

Nisäkkäiden liha 

IHMINEN EI KESTÄ LIHAA KUTEN 
AIDOT LIHANSYÖJÄLAJIT.

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

https://mutts.com/


Kokokasvisruualla kylläisyyshormonitasot 
nousevat juuri sopivasti - ja turvallisesti

Tofua sisältävä kasviperäinen ateria 
nosti GLP-1 ja amyliinin tasoa ja tuotti 
enemmän kylläisyyttä sekä terveille että 
tyypin 2 diabetesta sairastaville 
henkilöille kuin samakalorinen ja 
ravintoaineosuuksien (hiilihydraatit, 
proteiini, rasva) suhteen identtinen 
juustoa ja lihatuotetta sisältävä ateria.

Klementova M, Thieme L, Haluzik M, Pavlovicova R, Hill M, Pelikanova T & 
Kahleova, H. A plant-based meal increases gastrointestinal hormones and satiety 
more than an energy- and macronutrient-matched processed-meat meal in t2d, 
obese, and healthy men: a threegroup randomized crossover study. Nutrients 
2019; 11 (1), 157. https://doi.org/10.3390/nu11010157. Sidonnaisuudet: Hana 
Kahleova is Director of Clinical Research at Physicians Committee for Responsible 
Medicine, a non-profit organization providing nutrition research and education. 
Muilla ei sidonnaisuuksia. Rahoitus: Ministry of Health, Prague, Czech Republic. 
Copyright: © 2019 by the authors. under the terms and conditions 
of http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (luettu 15.1.2022). 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Ravitsemustieteen luennolla Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2019 opetettiin, 

ettei lihavuusepidemian takana voi olla mikään yksittäinen ruoka-aine, 

jota syötäisiin laajamittaisesti liikaa, ja aihetta on ylipäätään erittäin vaikea tutkia.  

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

-

NOSTA MINUT 

PÖYDÄLLE

https://mutts.com/


Kuvakaappaukset 3.1.2022: 
https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-
yhdistys/hallitus/ruokatiedon-hallitus

https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-yhdistys-
ry/suomalaisen-ruokakulttuurin-asialla

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

https://www.ruokatieto.fi/ruokatieto-yhdistys/hallitus/ruokatiedon-hallitus
https://mutts.com/


Eläinproteiini
kohottaa kehon 
insuliinitasoa, mikä 
piiskaa elimistöä. 
Voi toimia lyhyellä, 
muttei pitkällä 
aikavälillä, jolloin se 
lisää sairastavuutta 
ja kuolleisuutta.

Kuitua sisältäviin hiilihydraatin lähteisiin painottuva ruokavalio, kuten 
kokokasvisruokavalio (KoKaRu) mahdollistaa mitokondrioiden normaalin 
toiminnan. Tämä edistää laihtumista ja pienentää sairastumisriskiä.



Kroonisesti kohonneen insuliinitason kääntöpuoli 
- Sympaattisen hermoston aktivaatio: ”Kylmät kädet – lämmin sydän”

- Sydänsolujen insuliiniriippuvaisen signaloinnin ja mikroverenkierron häiriintyminen 

-> sydämen systolinen ja diastolinen vajaatoiminta

- Solukalvoston stressitila -> solujen lisääntynyt hapetusstressi

- Mitokondrioiden toimintahäiriöt -> heikentynyt aineenvaihdunta

- Insuliini lisää kalsiumin virtausta soluihin -> mm. verisuonten supistuminen, migreeni, 

tulehdukselliset ihosairaudet, verkkokalvosolujen ennenaikainen vanhentuminen

- Reniini-angiotensiinijärjestelmän aktivaatio -> verenpaineen nousu

- Immuunijärjestelmän häiriöt -> heikentynyt vastustuskyky, lisääntynyt syöpäriski

- Kudosten liikakasvua (hypertrofia) ja jäykistymistä (fibroosia)

- Ylipainon kertyminen rasvanpolton heikentyessä

- Kehon tulehdustaso nousee

- Insuliiniresistenssin myötä, lopulta haiman väsyessä tyypin 2 diabeteksen kehittyminen

- Alzheimerin taudin riski kohoaa
Lähteet: Rahman MS, Hossain KS, Das S, Kundu S, Adegoke EO, Rahman MA, Hannan MA, Uddin MJ, Pang MG. Role of Insulin in Health and Disease: An Update. Int J Mol Sci. 2021 Jun 15;22(12):6403. 
doi: 10.3390/ijms22126403. Ei sidonnaisuuksia. Rahoitus: the Chung-Ang University research grant National Research Foundation and Brain Pool program funded by the Ministry of Science and ICT 
through the National Research Foundation Republic of Korea. Copyright © 2021 by the authorsunder the terms and conditions https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (luettu 1.4.2022). 
Niskanen Leo: Insuliinin monet vaikutukset – puute on pahasta mutta liika on liikaa. Lääkärilehti 42/2021 vsk 76 s. 2391-6. Sidonnaisuudet: Kustannus Oy Duodecimin johtokunnan /hallituksen jäsen, 
luentopalkkiot lääkeyhtiöiltä Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Amgen, Novo Nordisk, Sanofi Aventis, MSK, Eli Lilly, Mundipharma, Roche, kulukorvauksia Ipsen, Novo Nordisk, MSD. Lisenssitulot ja 
tekijänpalkkiot Kustannus Oy Duodecim. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


https://rty.fi/jasenet-ja-liittyminen/yrityskannattajajasenet/

Suomen Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry:n kannattajajäsenet:

Kuvakaappaukset 3.1.2022: 
https://rty.fi/jasenet-ja-liittyminen/yrityskannattajajasenet/

Copyright Suomen Ravitsemusterapeuttien yhdistys.
Julkaisen Fair Use of Public Interest –lausekkeen nojalla.

https://rty.fi/jasenet-ja-liittyminen/yrityskannattajajasenet/


https://suomenravitsemustieteenyhdistys.fi/ravitsemustiede-suomessa/

Suomen Ravitsemustieteen yhdistyksen kannattajajäsenet

Kuvakaappaus: (merkinnät lisätty): 
https://suomenravitsemustieteenyhdistys.fi/
yhdistys/#kannattajajasenet

Tutustu Suomen ravitsemustieteen 
yhdistyksen sivustoon:
https://suomenravitsemustieteenyhdistys.fi/r
avitsemustiede-suomessa/

Elintarvike- ja lääkeyrityksiä palveleva 
Medfiles, kolesterolin alentamiseen 
kasvistanolivalmisteita markkinoiva 
Bunge, maitoteollisuudesta Valio 
ja Arla, lihateollisuudesta 
HK-Scan ja Saarioinen sekä 
makeispuolelta Fazer ja 
Suomen Sokeri ovat myös 
Suomen Ravitsemusterapeuttien 
yhdistyksen yhteistyökumppaneita. 

Copyright Suomen Ravitsemustieteen yhdistys. 
Julkaisen Fair Use of Public Interest –lausekkeen nojalla.

https://suomenravitsemustieteenyhdistys.fi/yhdistys/#kannattajajasenet
https://suomenravitsemustieteenyhdistys.fi/ravitsemustiede-suomessa/


Lihateollisuus rahoittanut tutkijoita selvittämään, voisivatko 
lihaan sekoitetut saksanpähkinät parantaa teollisuudenalan 
terveydelle haitallisiksi tietämiensä tuotteiden imagoa.

Madridin yliopiston ravitsemus-
tieteen ja farmasian laitokset sekä 
yliopistosairaala yhteistyössä 
Lihainstituutin kanssa toivovat 
saksanpähkinöistä ratkaisua siihen, 
että kroonisille sairauksille altistavaa 
lihaa voitaisiin uskottavasti 
markkinoida jopa riskiryhmille. 





HK lihatalo kansanterveyden asialla …  



Sipsiteoria estää kehityksen?

Kuvakaappaukset: Tervetuloa vegaani -Suomeen. (toim. G. Virranniemi) YLE –uutiset 30.1.2021 https://yle.fi/uutiset/3-11755888 (luettu 8.8.2021).

https://yle.fi/uutiset/3-11755888


Ks. jäljempänä
diat, joissa
UK Biobank –
tutkimuksessa
havaittuja lihan
annosvasteisia 
haittoja 
terveydelle.



Sydänmerkki –salaatti: Kovaa rasvaa enemmän kuin kuitua! 

Mäkitalon Farmi Salaattiateria Jauheliha-taco Per 235 g

Rasvaa 18.8 g

josta tyydyttynyttä 4.9 g

Kuitua 3.3 g

Suolaa 940 mg

Koskikylän lihakaalilaatikko Per 300 g

Energiaa 324 kcal

Rasvaa 12 g

josta tyydyttynyttä 3.6 g

Kuitua 0 g

Suolaa 2100 mg

https://www.sydanmerkki.fi/tuotteet/makitalon-farmi-salaattiateria-jauheliha-taco/
https://www.sydanmerkki.fi/tuotteet/lihakaalilaatikko/ (viitattu 1.7.2022). 

”- - takaamme sinulle, että Sydänmerkki todella 
kertoo terveellisestä valinnasta.”
https://www.sydanmerkki.fi/sydanmerkki/sydanmerkin-taustalla/

https://www.sydanmerkki.fi/sydanmerkki/usein-kysyttya/

”Sydänmerkki-tuotteissa ei ole kielletty 
transrasvojen käyttöä, mutta tuotekriteereissä on 
varsin tiukat rajat sekä epäterveellisille 
tyydyttyneille rasvoille että transrasvoille.”

https://www.sydanmerkki.fi/tuotteet/lihakaalilaatikko/
https://www.sydanmerkki.fi/tuotteet/lihakaalilaatikko/
https://www.sydanmerkki.fi/sydanmerkki/sydanmerkin-taustalla/
https://www.sydanmerkki.fi/sydanmerkki/usein-kysyttya/


Sydänmerkki ei varoita syöpävaarasta tai 
muista lihan ja lihajalosteiden terveysriskeistä.



Kuvakaappaus: https://www.statista.com/topics/4880/global-meat-industry/#topicHeader__wrapper

Katso : The Meat Lobby: How the Meat Industry Hides the Truth 
| ENDEVR Documentary

https://www.youtube.com/watch?v=nX1KUPZC3Ck&t=3s

https://www.statista.com/topics/4880/global-meat-industry/#topicHeader__wrapper
https://www.youtube.com/watch?v=nX1KUPZC3Ck&t=3s


https://www.pcrm.org/news/news-releases/nations-obesity-epidemic-continues-rise-physicians-slam-usda-219-million-
effort?emci=33f60072-132e-ed11-ae83-281878b83d8a&emdi=3d059a9a-802f-ed11-ae83-281878b83d8a&ceid=5399696

WASHINGTON—The Physicians Committee for Responsible Medicine, a national nonprofit, public 
health organization with more than 17,000 doctor members, slammed the U.S. Department of 
Agriculture today for its gift of $21.9 million to help the meat industry push its products on U.S. 
consumers, many of whom suffer from obesity, diabetes, and other ailments made worse by 
consumption of these products.

“Rather than marketing products known to contribute to our obesity epidemic and ill health, the 
USDA should instead support America’s farmers growing the very products, like fruits, vegetables, 
and legumes, that we know benefit human health, help fight chronic disease, and contribute to 
healthy weight,” says Neal Barnard, MD, FACC, president of the Physicians Committee and adjunct 
professor of medicine at the George Washington School of Medicine.

“With the overwhelming evidence of the role of red and processed meat in chronic disease --, 
nutrition and food policy in the United States does not adequately warn against the contribution of 
meat, poultry, and dairy products to obesity risk and its accompanying health problems. Also, 
current nutrition policy does not go far enough to highlight the benefits of a plant-based diet with 
regard to chronic disease prevention.

“The USDA should provide a matching grant of $21.9 million to U.S. crop farmers, who grow our 
nation’s most healthful foods,” Dr. Barnards says. 

The Physicians Committee recommends that members of the White House ensure the 
implementation of four essential policy goals:
Expanding Access to Plant-Based Meals in Schools and Institutions
Removing Barriers to Plant-Based Milk at Schools
Using the Dietary Guidelines for Americans to Promote Plant-Based Diets
Ensuring Better Nutrition Education for Physicians

Maitoteollisuus on lihateollisuuden
kivijalka. Poikavasikat (“härät”) ja 
kuiviin lypsetyt lehmät teurastetaan
lihaksi. Ks. How BIG MEAT and DAIRY 
Fooled You With Lies and Propaganda 
https://www.youtube.com/watch?v=b8xWvJMSFsI

https://www.pcrm.org/news/news-releases/nations-obesity-epidemic-continues-rise-physicians-slam-usda-219-million-effort?emci=33f60072-132e-ed11-ae83-281878b83d8a&emdi=3d059a9a-802f-ed11-ae83-281878b83d8a&ceid=5399696
https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/08/31/usda-announces-219-million-grants-awarded-further-strengthen-meat
https://www.wcrf.org/diet-activity-and-cancer/risk-factors/meat-fish-dairy-and-cancer-risk/
https://www.wcrf.org/diet-activity-and-cancer/risk-factors/meat-fish-dairy-and-cancer-risk/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30405108/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28792455/
https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-vegan-fridays-big-advance-20220208-ajbtigzsg5d3ph4dqc6tl7dpkq-story.html
https://www.pcrm.org/news/news-releases/florida-school-goes-court-fight-milk-mandate
https://www.pcrm.org/good-nutrition/nutrition-programs-policies/2020-2025-dietary-guidelines
https://www.pcrm.org/news/news-releases/poll-finds-most-ny-doctors-think-nutrition-education-should-be-required
https://www.youtube.com/watch?v=b8xWvJMSFsI


Kuvakaappaus artikkelista (pdf): Anttonen T. Mikä mättää ruoantuotannossa. Kysymyksiä ja vastauksia kestävämmästä 
maatalouspolitiikasta. https://ajatuspajavisio.fi/wp-content/uploads/2018/10/Mika_mattaa_ruoantuotannossa_visio-2018.pdf

https://ajatuspajavisio.fi/wp-content/uploads/2018/10/Mika_mattaa_ruoantuotannossa_visio-2018.pdf


Vielä 1960-luvulla tupakointiin 
suhtauduttiin kuten WHO:n jo 2015 
lk I karsinogeeneiksi luokittelemiin 
lihajalosteisiin nykyisin:  

Lääkäreille ei ole luontevaa varoittaa 
riskitekijöistä, joita he eivät osaa 
itsekään varoa. 

Amerikan Lääkäriliitto AMA ohitti 1964 
ilmestyneen laajan raportin 
tupakoinnin haitallisista 
terveysvaikutuksista olankohautuksella. 

Nisäkkäiden lihaa sisältävissä 
pakkauksissa ja kaikissa 
lihajalostetuotteissa tulisi olla 
”VAARANTAA TERVEYTESI” –tarrat.  

Dr. Greger: Meat & Dairy & Big Tobacco Use The Same DECEPTIVE Tactics 
18 min 16.4.2016. https://www.youtube.com/watch?v=gukL19LhYaU

https://www.youtube.com/watch?v=gukL19LhYaU






Kotimaisen ruuan
alkuperää voi olla 

vaikeaa katsoa.

Kidu ensin, kuole sitten (12)
26.10.2015

https://areena.yle.fi/1-2467207

- Oikeuden päätöksen mukaan 
ohjelmassa ei tapahdu 
ainuttakaan vakavaa
eläinsuojelurikkomusta.  

https://areena.yle.fi/1-2467207


Suomalaisen sikatalouden 
laillisia rutiineja:  

Äänetön huuto 3.2.2020
https://areena.yle.fi/1-50318088

https://areena.yle.fi/1-50318088


Ihmisten tähden, jätä porsaat syömättä
Sikaloihin erikoistunut eläinlääkäri ottaa kantaa antibioottiresistenssiin, nälänhätään ja ilmastohätätilaan.

Katso / kuuntele vartin puhe: 

Veterinary Doctor Dr. Alice Brough Gives Powerful Account Of Meat Industry
https://www.youtube.com/watch?v=mGYOlmYQwps&t=60s

Lääkärilehdessä (35 /2021 vsk 76 pp. 1813-1818) oli artikkeli suomalaisten sikojen MRSA:sta. 77% kotimaisista porsaista on metisilliiniantibiootille resistenssin
staphylococcus aureuksen kantajia, ja antibioottiresistenssiä esiintyy seitsemää eri muotoa. MRSA leviää sikaloiden lähettyvillä asuviin ihmisiin.  Sekä sikalat että
teurastamot levittävät MRSA:a, mutta tutkijat eivät tuoneet esille mahdollisuutta ajaa kestävästi alas tätä monenlaisille sairauksille altistavaa teollisuudenalaa. 

Sen sijaan ehdotettiin että
1) Sikateollisuudessa työskenteleviä ihmisiä tulee kouluttaa mm. käyttämään tehokkaammin suojaavaa vaatetusta.
2) Sika-alan työntekijöille tulisi kehittää oma hygieniapassi.
3) Sairaalaosastohoitoon saapuvilta sikalatyöntekijöiltä pitäisi ottaa MRSA-näyte

2016 MRSA -muoto CC398 lisäsi Tanskan terveydenhuoltokuluja 7 320 000 euroa. Suomessa ja Ruotsissa lisäkustannusten on arvioitiin vuonna 2011 olevan
miljoona euroa. Vuodessa. Sen jälkeen, 2017 mennessä sikojen MRSA-tapaukset ovat kolminkertaistuneet! Silti kotimaisen lihan väitetään olevan “puhdasta”. 

Suomalaisten halutaan uskovan että sioilla on hyvät ja tilavat oltavat. Siis 90-110 –kiloista sika kohden vajaa neliömetri, 0.9 m2 verrattuna 0.65 neliömetriin muualla
Euroopassa. Myös Suomessa muut kuin luomusiat kasvatetaan betonilattialla /metalliritilän päällä ilman tonkimismahdollisuutta. 
“Suomalainen sika saa pitää saparonsa”. Kaikki muut rutiinit – siemennykset, tiineytys- ja emakkohäkit, porsaiden kastraatio vailla mitään kivunlievitystä,
hiilidioksiditukehdutus jne). ovat samoja laillisia käytäntöjä kuin muuallakin.
Näin Briteissä: The Land of Hope and Glory: https://www.youtube.com/watch?v=dvtVkNofcq8&t=4s

Sen lisäksi, että porsaita pahoinpidellään (ts. “suoritetaan hoitotoimenpiteitä”) emakon kuullen, myös luomutuotannossa emo pakotetaan nisät maitoa pullollaan
pois 3-4 –viikkoisten pikkuporsaiden luota tiineytysosastolle, jotta seuraava siemennys voitaisiin tehdä mahdollisimman aikaisin. Tätä varhaisempaakin vieroitusta
on kokeiltu, mutta silloin porsaskuolleisuus ripuliin kasvoi kannattamattomiin mittoihin. Tästä käytänteestä sain kuulla luomusikalastaan luopuneelta farmarilta
itseltään. Hän sanoi että jälkeläistensä luota pois viedyt emakot ovat kivusta ja murheesta apaattisia 7-8 päivää.   

https://www.youtube.com/watch?v=mGYOlmYQwps&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=dvtVkNofcq8&t=4s


Suomen lihakananpoika-
eli broileriteollisuuden ja 
munatuotannon laillisia rutiineja:  

Tuntematon kana 1.3.2021

https://areena.yle.fi/1-50660191

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

LIHATON, MAHDOTON? Päivitetty 6.2.2022

Totuus lihasta 5.12.20

UK Biobank BMC Med 2021 Mar 2 - LIHA & Terveys 
- MEAT The Health

KOTIMAISENKIN POSSUN JA 
KANANPOJAN SYÖMISESSÄ ON RISKINSÄ: 

Suorat linkit toimivat tiedostojen seuraavaan päivitykseen asti. 
Senkin jälkeen löydät ne Kasasen kootut –sivustolta.

https://areena.yle.fi/1-50660191
https://kasasenkootut.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Lihaton_mahdoton.pdf
https://kasasenkootut.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/Palaute_HT_Totuus_lihasta.pdf
https://kasasenkootut.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/UK_Biobank_Study_Papier_et_al_2021_Mar_2_Liha_Meat_The_Health.pdf


https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_
mukana_kalsium.pdf

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_Ko
KaRu_ravintolisat.pdf

Pidä virtsa hailakankellervänä juomalla riittävästi..

Ellet ole auringosta ruskettunut, ota D3 –vit. päivittäin
1 ug painokiloasi kohden, 100 ug määrää ylittämättä..

Tutkimustietoa KoKaRu –ryhmistä ja ravintolisistä:

KoKaRu:a kohti voi kulkea juuri itselle sopivaan tahtiin, 

vaikkapa valitsemalla jotakin jokaisesta ryhmästä joka 

päivä, tai vaihtamalla viikoittain yhden päivittäisen aterian 

tai välipalan KoKaRuksi: näin perille pääsee parissa kk:ssa. 

KoKaRu:a voi toteuttaa myös osittain – monipuolinen 

ruokailu onnistuu vaikkei joka ruokaryhmä olisikaan 

edustettuna joka päivä. Jos käyttää chian, hampun tai 

pellavan siemeniä, pähkinöitä ei tarvitse syödä. 

Parapähkinälle allerginen saa seleeniä siemenistä ja viljoista.

Nämä suorat linkit toimivat kunnes päivitän tiedostot

Mitä  s i t ä  ihminen enää  uska l t aa  syödä  ? !   No,  kokokasv i sruokaa!   

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KOKARU_mukana_kalsium.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kasasenkootut.kotisivukone.com/WFPBD_eli_KoKaRu_ravintolisat.pdf


Maksuttomia dokumentteja aiheesta:

Kuinka Chilestä tuli ylipainon kultamitalistimaa, ja miten sokeriteollisuus saatiin siellä kuriin

Obesity and corporate greed | DW Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=DboTyNu-FLk

Miksi ihmiset lihovat ja tarvitsevat vuodesta toiseen yhä enemmän lääkityksiä ?

What The Health (Netflixissä suomenkielisin tekstein) 

https://www.youtube.com/watch?v=KPD1oIKnnjs&t=7s

Suomalainen What The Health miniversio - Mitä Diabetesliitto vastaa kysymykseen:

Voisiko ruokavalio pelastaa ihmishenkiä? 
https://areena.yle.fi/1-50677544

https://www.youtube.com/watch?v=DboTyNu-FLk
https://www.youtube.com/watch?v=KPD1oIKnnjs&t=7s
https://areena.yle.fi/1-50677544


Tee HYVÄ päätös päivässä: Osta tai kokkaa vegeä

Tästä reseptien kimppuun! 

Ruoka kuin lääke: Löydä Kasasen kootut –sivustolta

KOKOKASVISRUOKAA - KoKaRu -reseptipankki

http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/kotimaista%20kasviproteiinia

http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/gluteenittomat%20herkut

http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/sokerittomat%20herkut

http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/joulu

http://veikeaverso.blogspot.com/

Veikeä verso –blogissa on JOKAISELLE JOTAKIN!    

Esimerkiksi:

Suomenkielisiä reseptejä myös Chocochili –blogissa.
https://chocochili.net/

http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/gluteenittomat herkut
http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/gluteenittomat herkut
http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/sokerittomat herkut
http://veikeaverso.blogspot.com/search/label/joulu
http://veikeaverso.blogspot.com/
https://chocochili.net/



