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Backround:

”Half of population is hypertensive and 2/3 hypercholesterolemic”
Tausta: Useissa länsimaissa verenpaine on koholla jo joka toisella ja kolesteroli kahdella kolmesta.
Näin myös Sloveniassa. SloLifestyle -tutkijat olettivat, että erilaisia ruokavaliota ihanteellisesti
noudattavien aikuisten paineissa tai veren rasva-arvoissa EI olisi eroa.
Sen sijaan ”kriittisten ravintotekijöiden” saannin ja kehokoostumuksen odotettiin poikkeavan kasvis- ja
sekasyöjien välillä (hypoteesit H1, H2 ja H3). Tarkoitus oli osoittaa, että ruokavaliotyyppiä tärkeämpää olisi
sen terveystietoinen noudattaminen, muiden terveellisten elämäntapojen ohella.

Linkki tutkimussuunnitelmaan: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379622
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Tutkittavat – Participants
While only 0.4% of Slovenians are vegan, from 10 000 people 51 vegans filled up the health and other
criteria. But, to researhers`s surprise, altogether only 29(!) of those following any other ”healthy” diet.

Korona-aikana toteutettuun poikkileikkaustutkimukseen etsittiin 10 000 ihmisen joukosta vähintään
vuoden ajan ruokavaliossaan pitäytyneitä, terveitä, lääkkeitä tarvitsemattomia terveystietoisia henkilöitä.
Osallistumista edeltäneen vuoden aikana ei ollut saanut laihtua viittä kiloa enempää.
Kilpaurheilijoita ei kelpuutettu. Vegaaneja arvioitiin löytyvän 10 000 henkilön joukosta nelisenkymmentä,
[62] mutta tutkimukseen saatiinkin 51 vegaania. Tutkijoiden ihmetykseksi kaikkia muita ruokavaliota
noudattaneista vapaaehtoisista yhteensä vain 29 kala-kasvissyöjää, laktovegetaristia,
lakto-ovovegetaristia ja kaikkiruokaista täytti kriteerit.

NEXT SLIDE: METHODS

Ref. Jakše B et. al. Int J Env Res Public Health. 2021
Jun 2;18(11):5968. doi: 10.3390/ijerph18115968.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379622
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Verikokeiden ohella käytettiin standardoituja tutkimusmenetelmiä
Rekisteröity nimi: Differences in Dietary Intake, Body Composition, Lifestyle and Various

Cardiovascular Diseases Risk Factors Among Healthy and Active Omnivores, Vegetarians and Vegans.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379622

NEXT SLIDE: MOTIVES

Ref. Jakše B et. al. Int J Env Res Public Health.
2021 Jun 2;18(11):5968. doi: 10.3390/ijerph18115968.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Neljä viidestä oli valinnut ruokavalionsa terveyssyyt edellä
6

74% of the total sample
ranked HEALTH as the
most important motive.

Tilastollisesti merkitsevät
erot vegaanien ja muita
dieettejä noudattavien
motiiveissa tulivat esille
terveyssyissä (vegaanit)
ja mukavuudessa (muut).
There was only two
statisticly significant
differences in motives:
Health reasons (vegans) &

convenience (non-vegans).

SloLifestyle Study 2021 Jun 2.

https://www.mdpi.com/article/10.3390/ijerph18115968/s1
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Elintavat ja kehonkoostumus – BMI and BF%
Istumisen, nukkumisen, sosiaalisen taustan tai tupakoinnin osalta ryhmät eivät poikenneet toisistaan.
Alkoholin käyttö oli kaikilla niukkaa, vegaaneilla lähes olematonta. Vegaanien kehonkoostumus oli parempi.
He harrastivat keskiraskasta liikuntaa yli tuplaten suositusminimiin nähden, mutta muuta ruokavaliota noudattavat vielä
30% heitä enemmän. Vegaaniryhmäläisistä 2/3 oli naisia, eläintuotteita ruokavalioonsa sisällyttävistä vain joka toinen.
Tutkijat jättivät julkaisematta sukupuolikohtaiset tulokset ja selittivät jälkimmäisten korkeampaa rasvaprosenttia
naisten osuudella (!)
Two thirds of vegans and only
half of other health concious
participants were women.
Researchers decided not to
publish results by gender.
Instead, they suggested that the
markedly higher BF% of the latter
group could be explained by 53%
portion of female recipients…

NEXT SLIDE: EXERCISE & BODY COMPOSITION

Ref. Int J Env Res Public
Health. 2021 Jun 2 CCBY4.0.
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RESULTS OF HEALTH
CONCIOUS VEGANS
VS. HEALTH CONCIOUS
PERSONS FOLLOWING
OTHER DIETS.

Height ……………………....
Highest BMI of lifetime …..

Measured BMI ……........
Measured Body Fat*.....
Calorie intake …………….
Carbohydrates ………………..

FIBER…………………………..
Protein total / per kg ………
* Published only by group,
not by gender.

Ref: 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. Conflicts of interests:
”None.” Funding: ”No external
funding” Copyright CCBY4.0.
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Kaloriparadoksi - Caloric paradox
Diet, Body Composition, Lifestyle and Cardiovascular Health of Healthy and Active Adults From Slovenia (SloLifestyle)

KALORIPARADOKSI sai uskottavan selityksen,
kun tutkijat huomasivat aamiaisen kuuluvan
vegaanien rutiineihin useammin kuin muilla.
Onhan aamiaisen ohittamisella aiemmin todettu
yhteys ylipainoon.
Ruokavalion ja hoikkuuden välille tutkijat eivät
rohjenneet vetää rajuja johtopäätöksiä,
vaikka aiemmissa tutkimuksissa vegaanit ovat
säännönmukaisesti olleet vähärasvaisinta sakkia...
… yhtä poikkeusta lukuunottamatta:

How vegans, who ate considerably more
calories – and carbs ! – were much leaner?
Well, researchers found out, that vegans
enjoyd breakfast significantly more often
than other health concious participants.
In earlier studies, breakfast has been shown
to be associated to better weight control.
So – maybe diet had nothing to do with it...
In addition (on the contrary to all other
studies) researchers found one study,
where omnivores were leaner than vegans:
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Poikkeus sääntöön – Exception to the rule

Jâkse kumppaneineen olivat löytäneet tutkimuksen,
jossa sekasyöjänaisten painoindeksi oli vielä alempi
kuin 98% vegaanista ruokavaliota noudattaneill :
20.7% vs. 22.6% kg/m2.
Katolilaisnunnien sekaruokavalio sisälsi eläinperäisiä
aineksia vain 5%. PROTEIINIA alle 12 E%,
rasvaa 13 E% ja kolesterolin määrä alle 70 mg
vuorokaudessa. KAIKEN eläinperäisen ruuan
yhteenlaskettu määrä näiden sekasyöjänunnien
ruokavaliossa vastasi siis vain 10 g kananmunaa /pv.

Jakse et. al. pointed out that also other than vegan diet can be favorable to body
weight. They referred to a study ([70] 2009) which compared BMI of omnivores
and vegetarians, and omnis were leaner! The median percent of energy intake from
food of animal origin was 5.0 % in diet of omnivore Catholic nuns and 2.1 % of
vegetarian Buddhist nuns. Both vegetarians (= 98% Plant Based Diet) and
omnivores (=95% PBD) fell in the normal range (22.6 vs. 20.7 kg/m2).
Body fat was inversely correlated with the duration of vegetarianism.
Nutrient intake of Korean Buddhist vegetarians was comparable to that of
omnivores, and the intake of some nutrients
in vegetarians was more favorable than in the omnivores.
Back to the rule, that does not raise enthusiasim in
Food & Pharma industry :

-- ” the intake of animal-based
protein sources was unusually low for
omnivores (2.4% of calories) [70]. ”
YouTubessa Ruoka olkoon lääkkeesi -luentosarjaniosa 3a Kaikkea kohtuudella
valottaa aihetta. https://www.youtube.com/watch?v=pqZJh96TCcc&t=318s

Eur J C
lin Nut
r. 2003
;57:947
-55.
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Ellei tutkimus anna suunniteltuja tuloksia, vika on suunnitelmassa (?)
If study doesn`t give results as planned, plan can be changed (?)

Suunnitelmasta poiketen, sukupuolen mukaan analysoituja tuloksia ei julkaistu,
vaikka kehon rasvaprosentin viitevälit riippuvat sukupuolesta (!)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379622

Diet, Body Composition, Lifestyle and Cardiovascular Health of Healthy and Active Adults From Slovenia (SloLifestyle)
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Jos näet nämä tulokset otsikoissa, huuda HEP !
If you notice these results in headlines, SHOUT !
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 söivät kuudenneksen
vähemmän kaloreita ja yli kolmanneksen
vähemmän hiilihydraatteja kuin vegaanit.

Although of the proportion of participants
there were 20% more women in vegan
group than within other health concious
study recipients, the body fat content of the
latter was + 34% higher.
On the contrary to vegans, other healthy
and health concious eaters were overweight
on average, some even obese, dispate they
ate markedly less calories ( -17 % ) and
carbohydrates ( - 39 % vs. vegans).
Lacto-ovo-vegetarians, pescovegetarians
and omnivores were more tired than vegans,
although there was no statistical difference
in sleep quality or amount.
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Annetaan sellaiset ohjeet, että lihavuuslääkkeille
ja -leikkauksille riittää kysyntää loppuiäksi !

Alma Media
–konsernin
Mediuutiset
13.8.2021
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Kokokasvisruokapainotteinen vegaaniruokavalio
- terveellisiäkin muita dieettejä terveellisempi

Merkittävimmät erot löytyivät odotetusti proteiinin lähteistä, rasvan laadusta ja kuidun määrästä.
Vegaaneihin verrattuna, kovan rasvan saanti oli muilla moninkertaista - kuitenkin suositusten mukaista.
Figure 2. merkitsin Pohjoismaisen kuitusuosituksen (25-35 g) ja ihmiselle luontaisen LDL-kolesterolin tason < 1.5 mmol/l.

NEXT SLIDE: THE ASSOCIATIONS OF DIETARY FIBER AND
SATURATED FAT ON LDL –CHOLESTEROL EXPLAINED

Ref. Jakše B et. al. Int J
Env Res Public Health.
2021 Jun 2;18(11):5968.
doi:10.3390/ijerph18115968. CCBY4.0.

LDL-kolesteroli mmol/l
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Kun tutkijat vakioivat
sukupuolen, iän ja tupakoinnin,
kuidun saanti ja kovalle
rasvalle altistuminen selittivät
yhteensä 43% eroista.

4.0

Jokainen 10 g KUITUA laski
LDL-kolesterolia 0.12 mmol/l.

3.5

Jokainen 10 g tyydyttynyttä eli
KOVAA RASVAA (SFA) nosti
LDL-kolesterolia 0.26 mmol/l.

3.0

Ikä vaikutti vain 4%,

2.5

Sex, age and smoking adjusted
results showed, intake of fiber and
saturated fat together explained
43% of LDL –levels.

2.0

tupakointi ei sitäkään.

Every daily 10 g of FIBER lowered
P-LDL by 0.12 mmol/l.
Every 10 g dose of SATURATED FAT
raised LDL by 0.26 mmol/l.

Age affected only by 4%,

smoking didn`t change results.

Terveystietoiset
EI-VEGAANIT n= 29

SloLifestyle Study 2021
Ref. Figure 2. Jakše B et. al. Int J Env Res Public Health.
2021 Jun 2;18(11):5968. doi: 10.3390/ijerph18115968.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Terveystietoiset
VEGAANIRUOKAVALIOTA
NOUDATTAVAT n=51

Vastasyntyneen
/ newborns LDL
< 1.5 mmol/l.

1.5

KOVAA RASVAA
g / pv

VRN:n SFA suositus
< 1/3 rasvasta

VRN
kuitusuositus
25 - 35 g Official fiber intake recommendation

1.0
15

30

45

60
75
90
105
120
Ravinnosta saatu KUITU = FIBER (grammoja / pv)
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Tuloksiin pettynyt vertaisarvioija arvosteli tutkijoita:

Reviewer`s demand was undue: There`s FIBER in ALL plants but NOT IN ANY animal tissues or their extractions.

Vertaisarvioijan (Reviewer 1) mukaan kuidun ja kovan rasvan määrä olisi pitänyt olla ryhmien välillä vakio, jotta
ruokavalioiden ”todellinen” (!) vaikutus olisi nähty. Vaatimus oli kohtuuton: Kuitua on KAIKESSA korkeintaan niukasti
prosessoidussa KASVIPERÄISESSÄ ravinnossa, muttei missään eläinperäisessä ravinnossa. Osallistujien ruokavaliot olisi
pitänyt keinotekoisesti muuttaa vastaamaan toisiaan lisäämällä vegaanien ruokavalioon kovia rasvoja (esim. palmurasvaa) ja
vaatimalla muita käyttämään kuitu- ja vitamiinilisiä. Tämä ei tässä tutkimusasetelmassa ollut mahdollista. Eräässä meneillään
olevassa seurantatutkimuksessa asia on huomioitu sekasyöjien eduksi: vegaanien rasvansaantia on siinä öljylisällä kasvatettu.
Linkki vertaisarviointeihin / Peer reviews: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5968/review_report
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Lisäravinteiden käyttö - Supplementation

Vegaanit huolehtivat B12-vitamiinin saannistaan hyvin ja D-vitamiinistaankin muita paremmin.
Monivitamiinipillerin käyttö oli muilla 60% yleisempää kuin kasviperäistä ruokavaliota noudattavilla.

NEXT SLIDES: INTAKE OF VITAMINS & MINERALS.

Ref. Jakše B et. al. Int J Env Res Public Health.
2021 Jun 2;18(11):5968. doi: 10.3390/ijerph18115968.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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LISÄRAVINTEIDEN
kokonaismäärässä ryhmien
välillä ei ollut tilastollista eroa.

Recommendation

Total intake of vitamins.

Vegaaniruokavalio osoittautui muita
ruokavalioita ravitsevammaksi tarjoten
enemmän mm. A-vitamiinia (karoteenia
/RAE), pyridoksiinia (B6), yli kaksin
verroin folaattia (B9) ja K-vitamiinia.
Vegaanien vitamiinilisävalinnat
keskittyivät enemmän D- ja B12 –
vitamiiniin, mikä näkyy tuloksissa.
Reference: Table S3. Jakše B et. al. ORIGINAL NAME:
Differences in Dietary Intake, Body Composition, Lifestyle and
Various Cardiovascular Diseases Risk Factors Among Healthy and
Active Vegetarians and NonVegetarians (SloLifestyle)
Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 2;18(11):5968. doi:
10.3390/ijerph18115968.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379622
Sidonnaisuudet: Kirjoittajat ilmoittavat ettei heillä ole
sidonnaisuuksia. Ei ulkopuolista rahoitusta. Copyright CCBY4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

RDA / AI

= OTHERS 47–67 v.
n= 29,

16 (55%)

27 % of vegans and 43 % of others used MULTIVITAMIN supplement included in analyses.

THE PROPORTION OF FINNISH ADULTS WHOSE INTAKE OF NUTRIENTS IS INSUFFICIENT
according to Finravinto 2017 done by Finnish National Institute of Health (THL):
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Jos näet nämä tulokset otsikoissa, huuda HEP !
If you notice these results in headlines, SHOUT !
Tutkijoiden mukaan molemmat ryhmät söivät terveellisesti,
makroravintoaineita suositusten mukaisesti kuluttaen.
Vaikka lisäravinteista saadut vitamiinit otettiin laskuihin ja
monivitamiinin käyttö oli 60% yleisempää muilla kuin
vegaaneilla, ensin mainittujen keskimääräinen folaatin (B9)
saanti ei yltänyt fyysisesti aktiivisille suositeltuun minimiin
500 ug /pv. Folaatti on hermostolle yhtä tärkeä kuin B12.
Samoin riittämätöntä B12-, C-, D*- ja K-vitamiinien saantia
tavattiin vain muiden kuin vegaanien keskuudessa.

On the contrary to vegans, other health
concious persons who – according to
researchers – followed official
recommendations of healthy eating,
didn`t averagely meet folate (B9)
requirement (> 500 ug/d) for physically
active people. This was the case even
when vitamin supplementation was
included in results! B9 is as important to
nerves as B12.
Furthermore, deficient intake of vitamins
B12, C, D* and K were seen only among
persons following other than vegan diet.

* I reported about obvious typing errors (which peer reviewers had missed) to researcher 4.7.2021, but he hasn`t answered.

LISÄRAVINTEIDEN
kokonaismäärässä ryhmien
20 välillä ei ollut tilastollista eroa.
Täysin kasviperäisestä
ruokavaliosta saatiin muita
dieettejä enemmän mm.
sinkkiä, kaliumia ja kalsiumia,
sekä yli puolet enemmän
magnesiumia ja rautaa.
Myös jodia ( I ) vegaanit saivat
kuudenneksen enemmän kuin sekasyöjät
(112 ug vs 96 ug), mutta ero ei ollut
tilastollisesti merkitsevä.
Lähde: Table 1 / Jakše B et. al. Int J Environ Res Public
Health. 2021 Jun 2;18(11):5968. doi:
10.3390/ijerph18115968. Sidonnaisuudet: Kirjoittajien
mukaan ei. ”No conflicts of interests”.
Copyright https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tutkimussuunnitelma / Registration:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379622

Recommendation
RDA / AI

27% of vegans and 43% of others used MULTIVITAMIN supplement included in analyses.

K
K : Na = 4.5
Na

Ca

Other than vegans got
too little potassium and
too much sodium.

K : Na = 2.1
According to WHO, animal
protein increases the need
of calcium.

Cl
Mg

Fe
Se
Zn

Excess intake of chloride
is a burden to e.g. kidneys
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Jos näet nämä tulokset otsikoissa, huuda HEP !
If you notice these results in headlines, SHOUT !
Verisuoni- ja luuterveydelle tärkeä K:Na suhde oli yli kaksinverroin parempi
vegaaneilla kuin muilla terveys edellä
dieettinsä valinneilla.
WHO:n mukaan vegaaneilla jo noin
600 mg kalsiumia päivässä kattaa tarpeen.
SloLifestyle Study:n vegaanit saivat
kalsiumia liki viidenneksen muita enemmän
ja vajetta oli vain jälkimmäisten joukossa.

The higher potassium : sodium –ratio, the better
for blood vessels and bones. K:Na was twice better
among vegans than other health conciuos persons.
According to WHO, appr. 600 mg of calcium fulfills
the requirement for vegans. Furthermore, their Caintake in this study was +19% higher than others`s.
Insufficient intake of calcium (as well as selenium)
was seen only in latter group.
Although multivitamin use was much more common
among other than vegans, still their intake of
magnesium, iron and zinc was way lower than
among vegans who supplemented mainly B12 & D.
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Tulokset tutkijoiden tiivistämänä – Results in abstract
Vegans were
slimmer.

Vegans
got more!
Vegans
got more!

BUT vegans
didn`t get
enough
SALT?!
Table salt
wasn`t
included…

What The Health ?! WATCH Full Documentary 1:31 h https://www.youtube.com/watch?v=A-xrOHpDMj4
What The Health exposes the collusion and corruption in government and big business that is costing us trillions of
healthcare dollars and keeping us sick. https://www.whatthehealthfilm.com/facts NETFLIXISSÄ SUOMENKIELISIN TEKSTEIN.

Vegans
got more!
Vegans
got more!
Both lipids
and blood
pressure
were better
among
vegans.
BTW This is the
upper limit...
SloLifestyle Study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
MC8199727/#app1-ijerph-18-05968
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Tutkijoita ”huoletti” vegaanien niukka suolan saanti.
Maailmanlaajuista suolan liikasaantiongelmaa on yritetty (lue: ”yritetty”) suitsia vuosikymmenet.
Suomalaisista vain kaksi prosenttia pysyy suosituksen enimmäismäärän rajoissa, 98% ylittää sen.
SloLifestyle Stydyn muut kuin vegaaniruokavaliota noudattaneet ylittivät suositellun optimiMAKSIMIN.
Vegaanien natriumin saanti oli passeli, ka. 1069 mg, kirkkaasti yli suositusMINIMIN.
Johtopäätös: Slovenialaistutkijat suosittelevat vegaaneille AINAKIN 3 grammaa suolaa päivittäin (!)
Jos vegaanit tekisivät työtä käskettyä, seuraavassa tutkimuksessa heidän verenpaineensa ei ehkä olisikaan
enää ihanteellinen!
Kuvakaappaus:
Tervetuloa
vegaaniSuomeen (toim.
G. Virranniemi
30.1.2021.
https://yle.fi/uutis
et/3-11755888

1.3 g suolaa sisältää 510 mg natriumia.
https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/2216
Kuvakaappaus: Sydän.fi https://sydan.fi/fakta/suolaa-vain-kohtuudella/?gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YL0mTPlprtFF4ITxUQiF8rKisC3eVN2dBmJO7f5mMGbG-BEfqjlmPBoCRb4QAvD_BwE
© Copyright 2021 Sydänliitto All rights reserved. Sydämellä, Evermade Perustelen julkaisun “ Published for Public Interest” –lausekkeen nojalla.

SloLifestyle Study
https://www.ncbi.nlm.nih.g
ov/pmc/articles/PMC81997
27/#app1-ijerph-18-05968
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Omega–3 rasvahapot – Omega-3 FAs

Omega-3 –rasvahapoista vain alfalinoleenihappo (ALA)
ja Omega-6 sarjan rasvahapoista vain linolihappo (LA)
ovat ihmiselle välttämättömiä.
Niiden saantia ei tutkittu - tai ainakaan julkaistu.
Vaikka tutkijat totesivat (etenkin naisten) kehon voivan
konvertoida ALA:sta jopa viidenneksen EPA:ksi ja
kymmenesosan DHA:ksi, artikkelissa mainittiin vain
EPA:n ja DHA:n suora saanti, joka vegaaneilla oli
keskimäärin riittävää (288 mg vs. suositus 250 mg/pv)
mutta viidenneksen (- 19%) muita vähäisempää.
Alimmillaankin kuitenkin 104 mg, kun muilla
vähäisimmillään vain 51 mg/pv (!)

Mainittakoon, että mereneläviin nämä rasvahapot
kertyvät LEVISTÄ, joista (kuten kaloistakin)
pitkäketjuisia Omega-3 EPA & DHA –öljykapseleita
valmistetaan. Näitä lisäravinteita käytti kaksi kolmesta
(67%) vegaanista ja noin puolet (47%) muita dieettejä
noudattavista.
Alfalinoleenihapon (ALA) parhaat lähteet ovat chian,
pellavan ja hampun siemenet sekä saksanpähkinät.
Vegaanit syövät niitä paljon enemmän kuin muut.

Ref. Jakše B et. al. Int J Env Res Public Health. 2021 Jun 2;18(11):5968. doi:
10.3390/ijerph18115968. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Omega-3 fatty acids (FAs)

* likewise, I noticed typing errors incl. vitamins A & D

and cholesterol. Hitherto (15.8.2021) researcher has
not responded my e-mail which I sent to him 4.7.2021.

Only two fatty acids are considered essential:

Omega-3 dietary supplements (EPA & DHA)

Omega-3 alfalinolenic acid (ALA) and

were consumed by 67% of the vegans and

Omega-6 linoleic acid (LA). But researchers

47% of the non-vegans. EPA plus DHA were

didn`t measure (or published) the intake of

found to be below the recommended levels

neither. Seeds of chia, flax and hemp and

in vegans only (184 ± 288

walnuts are superiour sources of essential FAs.

vs. the recommended 250 mg/d). HOX!!

Those are commonly used in vegan diets.

Intake can`t be a negative number. Hence

MISPRINT !

vegans got EPA+DHA 288 (104 – 472 ) mg (?) *.

Ref. Jakše B et. al. Int J Env Res Public Health. 2021 Jun 2;18(11):5968. doi: 10.3390/ijerph18115968. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Suositellusti (?!) rasvaa – Fat ”as recommended”
Saanti:
Intake:

Kuva: Postbrandial lipemia (rajattu).
Imgur.com / veripankin työntekijä 13.6.13.
Wikimedia commons CC2.0.

Tarve / RDI 250 mg
Tarve / need 0 mg
Lähde: Table 2. Intake of energy and
macronutrients. Jakše B et. al. Int J Env Res
Public Health. 2021 Jun 2;18(11):5968. doi:
10.3390/ijerph18115968. Copyright CCBY4.0.

VEGAANIT
Vegan diet

Rasvaa kaikkiaan
energiasta
Kovaa rasvaa SFA
energiasta
Pehmeää yksittäis(MUFA) ja moniTyydyttymätöntä
(PUFA) –rasvaa
TYPING ERROR

KAIKKI MUUT
Other diets

40 – 68 g
15 – 25 E%
5–9g
2–4%

p-arvo

50 – 100 g
26 – 40 E%
11 – 29 g
6 – 12 %

MUFA + PUFA
39 (27- 51 g)

MUFA + PUFA
39 (25-53 g)

ka. 7 / 39
= 18 % / 72%
104–472 mg

20 / 39
= 51% ! / 49%
51–1003 mg
122 - 892 !

SFA / UFA

TYPING ERROR

SFA / UFA

Comparison of
BLOOD LIPIDS and
27 BLOOD PRESSURE
between vegans
and other health
concious people.

SloLifestyle
Study

Int J Env 2021Jun 2.
CCBY4.0

Kokonaiskolesteroli

S-Kol

mmol / l

S-LDL

Ox-LDL ??

VEGAANIT
n = 51

(CI 95% SD)

3.3

(2.7 – 3.9)

1.7

(1.3 – 2.1)

Tilastollisesti
merkitsevä
ERO MUIHIN

Terveystietoiset
Lakto-ovovegetaristit,
pescovegetaristit
& omnivorit n= 29

- 30%
- 39%

4.7

VEGANS vs. OTHERS

- mitattiin, ei julkaistu

2.8

(2.1 – 3.5)

38 %:lla > 3.0 !

0.8

(0.5 – 1.1)

- 43%

(0.5 – 2.3)

1.4 (1.0 – 1.8)

-

1.5 (1.0 – 2.0)

YLÄVERENPAINE
Syst. RR=BP

113 (101-124)

- 7 mmHg

120 (108-132)

ALAVERENPAINE
Diast. RR=BP

69 (61-76)

-7 mmHg

76 (66 - 86)

S-Tg
HDL

Lehtileikkeet: Sydänliiton ylilääkäri
A-M. Hekkalan haastattelu, toim. E.
Mäki. Mediuutiset Teemanumero
Uudet lääkehoidot ja innovaatiot
13.8.2021.

(3.8 – 5.6)

1.4
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Jos näet nämä tulokset otsikoissa, huuda HEP !
If you notice these results in headlines, SHOUT !

Valtimoahtaumat eivät etene kokonaiskolesterolin
alittaessa 3.88 mmol/l. Sen ollessa alle 3.6 ja
LDL-kolesterolin alle 1.8 mmol/l, plakkeja ei
kehity vaikka muita riskitekijöitä olisikin.*
TERVEYSTIETOISILLE VEGAANEILLE NUO
LUKEMAT OVAT KOHTUULLISEN HELPOT
SAAVUTTAA ILMAN LÄÄKITYKSIÄ.
”Hyvä” HDL –kolesteroli pois lukien, rasva-arvot
olivat muilla 42 – 75 % korkeammat kuin
vegaaneilla ja heistä peräti 38% ylitti terveille
suositellun LDL-kolesterolin ylärajan 3.0 mmol/l.
Tutkijoita se ei hetkauttanut. * Ref. Baylor University
Conference 2013.

Atherosclerotic plaques won`t progress when total
cholesterol is less than 150 mg/dL. Neither do they
develop - even when other risk factors exist - if
total cholesterol stays < 140 and LDL < 70 mg/dL.*

FOR HEALTH CONCIOUS VEGANS THOSE VALUES ARE
FAIRLY EASY TO ACCOMPLISH WITHOUT MEDICATIONS.
Compared to vegans, average plasma values of
OTHER ”healthy” diet followers`s were significantly higher:

Tot.chol. +42%, P-LDL-kol +65% & triglyserides +75%.
Also, more than third`s ( 38% ) LDL exceeded the
recommended limit for healthy persons (116 mg/dL).

”-- despite these facts, our subjects in both groups
were able to control their body composition and CV
health status with healthy and active lifestyles.”

IN FACT,
also with
average

BMI 26.6,
”OTHERS”
WEREN`T.

Not to
mention
the results
of
ox-LDLcholesterol
– which
actually
were not
mentioned.



Ox-LDL

29 Is more accurate and far
more expensive risk marker
than plain LDL –cholesterol.
It was measured by August
2020, but the results were
never published.

 LDL:aa tarkempi,
huomattavan kallis
riskimittari hapettunut LDL
= ox-LDL oli tutkittavilta
suunnitelman mukaan 8/20
mennessä mitattu. Tuloksia
ei julkaistu.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04379622

Who cares?
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VEGAANIT

Difference
between health
concious groups:
vegans vs others

MUUT/OTHERS

Syst

- 7 mmHg

Syst

Diast
69 (61-76)

-7 mmHg

n = 51

(CI 95% SD)

113 (101-124)

lacto-ovo-veg,
pescoveg, omnis

n = 29

Kokonaiskuolleisuus

Sepelvaltimotauti

Verisuonitapahtumat

Aivohalvaus

Yläverenpaine

120 (108-132)
Diast

76 (66 - 86)

If you do care, WATCH

Alaverenpaine

Nutrition and Heart Disease:

HOW TO PREVENT AGAINST HEART DISEASE
by Kim Williams, M.D., MACC, FAHA
https://www.youtube.com/watch?v=44ZnRIJkC4c

Luo D et al. BMJ. 9 Sept 2020. 370. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3222 CCBYNC.
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Ihmisen ihanteellinen verenpainetaso on <120/80 mmHg

Maailmanlaajuisesti jo joka kolmannella aikuisella on verenpainetauti (RR ≥ 140/90 mmHg). Ongelman esiintyvyys kasvaa kovaa vauhtia
yhä nuorempien keskuudessa. Tutkijat Luo et. al. halusivat selvittää mikä vaikutus nuorten aikuisten luontaisen verenpainetason ylittävillä
lukemilla on heidän sydän- ja verisuonitauti- sekä kuolemanriskiinsä. 17 havainnoivaan väestötutkimukseen osallistui yhteensä yli 4,5
miljoonaa 18-45 -vuotiasta henkilöä. Keskimäärin lähes 15 vuoden seuranta-aikana verisuonitapahtuma tai kuolema osui 85 600 kohdalle.
Verrattuna ihanteellisen, alle 120/80 mmHg verenpaineen omaaviin, esimerkiksi
aivohalvauksen riski oli 14% korkeampi niillä, joiden verenpaine oli ”normaali”
120-129/80-84 (RR 1.14; 95% CI 1.03-1.27). Tuoreessa kuusi miljoonaa nuorta aikuista
yli 13 vuotta seuranneessa tutkimuksessa sydän- ja verisuonitapahtumat olivat
kolmanneksen yleisempiä jo, kun vain joko ylä- tai alaverenpaine olivat lievästikään
koholla, eli tasoilla RR 130-139/ < 80 mmHg tai RR < 130 /80-89 mmHg (vakioidut
riskisuhteet 1.36 CI95% 1.29-1.43 ja 1.32 CI95% 1.28-1.36).

Lähteet: ks. seuraava dia. Kuvakaappaus: Mediuutiset 13.8.2021.

Kuriositeettina mainittakoon, että optimaalisesti ravitsemussuositusten mukaista sekaruokavaliota viisi kuukautta noudattaneilla ylä- ja
alaverenpaine olivat lopussa vain 2 mmHg alemmat, kuin varta vasten epäterveelliseksi suunniteltuun ruokavalioon satunnaistetuilla
verrokeilla. Em. SYSDIET -tutkimuksesta ja sen uutisoinnista RUOKAVALIOT - myös Itämeren ihmeet – pdf:ssa kotisivullani Kasasen
kootut. Ravitsemussuositusten mukainen sekaruokavalio ei siis toimi. Myöskään lääkitseminen ei ole järkevä tapa hallita verenpaineepidemiaa: Jotta vuosittain yksi nuoren aikuisen verisuonitapahtuma voitaisiin välttää, yli 2500 tulisi syödä verenpainelääkettä.

Optimal vs. ”normal” blood pressure, so what ?!
32

Data of 17 observational studies of over 4.5 million 18-45 y adults with an average follow-up of
14.7 years showed progressive increase in adverse cardiovascular outcomes and overall death
rates with higher blood pressure (BP) levels. E.g. strokes were 14% more common already with
those having “normal” BP 120-129/ 80-84 mmHg compared with those having optimal blood
pressure < 120/ 80 mmHg (RR 1.14; 95% CI 1.03-1.27).
Neurologist Divyani Garg from Medical College of New Delhi commented in BMJ 12.9.2020:

” In a recently published cohort of above 6 million young adults with a mean age of 30 years and
follow-up of 13.2 years, adjusted hazard ratios for new cardiovascular events were 1.32 (95% CI
1.28-1.36) for isolated diastolic hypertension (diastolic BP 80-89 with systolic BP<130 mmHg) and
1.36 (1.29-1.43) isolated systolic hypertension (systolic BP 130-139 with diastolic BP <80 mmHg).”
He calculated, that in order to treat “normal” blood pressure to optimal level with pharmacy, over 2500 young
adults should be medicated to hinder one severe cardiovascular outcome (incl. death) on yearly basis.

Once again, vegan (WFPB) diet was shown to associate with better BP levels. This approach would
be highly cost-effective and have only positive “side effects” e.g. lower grade of inflammation.
References: Luo D, Cheng Y, Zhang H et al. Association between high blood pressure and long term cardiovascular events in young adults: systematic review and meta-analysis. BMJ. 9 Sept
2020. 370. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3222 Conflicts of interests: All authors declare also personal support from the funders of this study: the National Natural Science Foundation of
China, Guangdong Province Natural Science Foundation, Science and Technology Planning Project of Guangdong Province, Science and Technology Program of Guangzhou and High-level
Hospital Construction Project. Copyright: CCBYNC (luettu 9.8.2021). Lee H, Yano Y, Cho SMJ, et al. Cardiovascular Risk of Isolated Systolic or Diastolic Hypertension in Young Adults. Circulation.
2020;141(22):1778-1786. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044838. Garg D. Blood pressure targets and the young adult: Are we being too stringent? Response. BMJ 2020 Sept 12.
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3222/rapid-responses. (luettu 9.8.2021).

ORIGINAL NAME: Differences in Dietary Intake, Body Composition, Lifestyle and Various
Cardiovascular Diseases Risk Factors Among Healthy and Active
Vegetarians and NonVegetarians (SloLifestyle).
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VEGAANEILLA
enemmän KALOREITA
enemmän HIILAREITA
vähemmän LIIKUNTAA
saman verran
UNTA

Silti
 suotuisammat RASVA-ARVOT
 ihanteellisempi VERENPAINE
 pienempi RASVAPROSENTTI
 parempi
VIREYSTILA

Vegans consumed MORE calories
and carbohydrates, exercised
a bit LESS and slept LIKE other
health concious active participants.
Still they had BETTER lipid profile,
more OPTIMAL blood pressure &
body composition and BETTER
day time functionality.
Instead of recommending officials to take note
of benefits of vegan diet, researhers ended up
renaming the study as:
Nutritional, Cardiovascular Health and Lifestyle Status of 'Health
Conscious' Adult Vegans and Non-Vegans from Slovenia: A CrossSectional Self-Reported Survey.
Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 2;18(11):5968. doi:
10.3390/ijerph18115968. Sidonnaisuudet: Tutkijoiden mukaan ei.
Ei ulkopuolista rahoitusta. Copyright CCBY4.0.

Tulosten myötä artikkelin nimi vaihtui.

Mitä tästä
opimme?
TARKASTELE

ALKUPERÄISTUTKIMUKSET.

MUISTA
KYSYÄ

MIKSI

?

Should I mind
someone
talking here?

BE
AW AR E
.C AR E .
DIG &
D AR E .
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Tutkimustuloksilla ei ole väliä koska sipsiteoria.

KATSO / WATCH: Meat & Dairy & Big Tobacco Use The Same DECEPTIVE Tactics 18 min
Dr. Michael Greger 16.4.2016. https://www.youtube.com/watch?v=gukL19LhYaU
Kuvakaappaukset: Tervetuloa vegaani-Suomeen. (toim. G. Virranniemi) YLE –uutiset 30.1.2021 https://yle.fi/uutiset/3-11755888 (luettu 8.8.2021).

