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KOKOKASVISRUOKAVALIO     engl. Whole Foods Plant Based Diet = WFPBD 

- paras lahja, minkä voit glykokalyksillesi ja suolistobakteeristollesi antaa  

 
Seuraavilla sivuilla luetellut ruoka-aineryhmät 
hoitavat glykokalyksia. Ne kompensoivat 
happiradikaalien ja muiden tulehduttavien 
tekijöiden haittoja. Yksittäisetkin poiminnat 
mistä tahansa ao. ryhmästä ovat eduksi 
sydän- ja verisuoniterveydelle, maksalle, 
vastustuskyvylle, diabeteksen ja 
munuaissairauksien ehkäisyssä sekä matala-
asteisen tulehduksen rauhoittamisessa.  
 
Hermoston hyvinvoinnille tärkeää folaattia 
on erityisesti lehtevissä ja ristikukkaisissa 
kasveissa, jotka myös rentouttavat 
valtimoiden sileälihasta tehokkaimmin. 
 
Ihmisen immuunipuolustusjärjestelmä on 
suorassa vuorovaikutuksessa suolisto-
mikrobien kanssa. Suolistobakteerit 
vaikuttavat kiertäjä- eli vagushermoon 
(yhdeksäs aivohermo) yhteydessä oleviin 
suolenseinämän hermosoluihin. Nämä 
osallistuvat aivojenkin immuunijärjestelmän 
ja geenitoimintojen säätelyyn.  
 
WFPB- ruokiin keskittymällä tulehduttavan 
TMAO:n (trimetyyliaminioksidin)tasoa 
nostavat pahisbakteerit nääntyvät nälkään.  
Pitkäketjuisia hiilihydraatteja ja kuituja 
hengenpitimikseen tarvitsevat suolisto-
bakteerit lisäävät kylläisyyshormonien  
(GLP-1 ja PYY) tasoa ja erittävät aivoihin 
kulkevia välittäjäaineita ja aineenvaihdunta-
tuotteita, mm. hyvän mielen välittäjäaine 
serotoniinia.  
 
Siemenet ja pähkinät sisältävät hermostolle, 
iholle ja immuniteetille välttämättömiä 
rasvahappoja (omega-6 linolihappoa ja 
omega-3 alfalinoleenihappoa eli LA & ALA).  
Rasvan määrää voi lisätä avokadoa 
käyttämällä. Levitteinä 
kokokasvisruokavaliossa suositaan vain 
niukasti prosessoituja tuotteita, esimerkiksi 
kikhernetahnaa eli hummusta tai tahinia.  
 

VALMISTAUDU SYÖMÄÄN HYVÄÄ 

VATSAN TÄYDELTÄ! 

Huolehdi glykokalyksille tärkeästä riittävästä 
nesteytyksestä. Seuraa virtsan väriä; hailakan 
kellervä on ok. Jos virtsa on selkeän keltaista, 
juo enemmän vettä.  
 
Liikkumattomuus ohentaa glykokalyksia.  
Sisätautilääkäri Zach Bushin ohjaamalla 4 min 
kevytjumpalla sohvaperunakin pääsee alkuun 
(kielitaitoa ei tarvita):   
Zach Bush MD  4 Minute Workout 
https://www.youtube.com/watch?v=PwJCJToQmps 
 

Tai jumppaa kanssani !  YouTube ->  
Kasasen kootut -> Ruoka olkoon lääkkeesi  
Osa 1 ja Osa 2 lopussa. 
 
SEURAAVALLA SIVULLA SISÄLLYSLUETTELO, 

YHTEENVETO KOKOKASVISRUOKARYHMISTÄ,  

LISÄRAVINTEISTA JA KUSTANNUKSISTA. 

 
8 minuutin tietoisku: MUISTA SYÖDÄ!  
Dr. Greger's Daily Dozen Checklist 30.3.2018 
https://www.youtube.com/watch?v=g0UmVKA-
4F8&list=PLvSUFWnqYbBPitGX7e_3w1zr3AodXyIac&index=53&t=95s 
 

Ilmainen englanninkielinen kännykkäsovellus 
WFPBD toteutusta helpottamaan:  
https://nutritionfacts.zendesk.com/hc/en-
us/articles/115000929793-Finding-and-Downloading-the-Daily-
Dozen-Mobile-App 
https://apps.apple.com/us/app/dr-gregers-daily-
dozen/id1060700802 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nutrition
facts.dailydozen&hl=fi

https://www.youtube.com/watch?v=PwJCJToQmps
https://www.youtube.com/watch?v=g0UmVKA-4F8&list=PLvSUFWnqYbBPitGX7e_3w1zr3AodXyIac&index=53&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=g0UmVKA-4F8&list=PLvSUFWnqYbBPitGX7e_3w1zr3AodXyIac&index=53&t=95s
https://nutritionfacts.zendesk.com/hc/en-us/articles/115000929793-Finding-and-Downloading-the-Daily-Dozen-Mobile-App
https://nutritionfacts.zendesk.com/hc/en-us/articles/115000929793-Finding-and-Downloading-the-Daily-Dozen-Mobile-App
https://nutritionfacts.zendesk.com/hc/en-us/articles/115000929793-Finding-and-Downloading-the-Daily-Dozen-Mobile-App
https://apps.apple.com/us/app/dr-gregers-daily-dozen/id1060700802
https://apps.apple.com/us/app/dr-gregers-daily-dozen/id1060700802
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nutritionfacts.dailydozen&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nutritionfacts.dailydozen&hl=fi
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 Glykokalyksin ja mikrobiomin lempieväät + lisäravinteet  kaikki yht. jopa alle 3 e/pv!

10. VESI Virtsan hailakkuus kertoo, että olet juonut riittävästi. 

  +  HUOLEHDI  LISÄRAVINTEET     Näistä erillinen pdf        HINTA alk. 0.75 e 

B12 50 ug päivässä tai 1-2 mg viikossa 0.05 e 

D3 eli 
kolekalsiferoli 

1 ug (myös ylipaino-)kiloa kohden kaikille, jotka eivät 
ole auringosta ruskettuneita. 

0.20 e 

Jodi levästä 600 ug tai purkista 150 ug 0.05 e 

Sinkki 15 mg herkullisesti RAVINTOHIIVAHIUTALEISTA! 0.25 e 

HUOM! Viimeisellä sivulla KALSIUMIN lähteet kokokasvisravinnossa
 

-  Katso lääkäri Michael Gregerin 3 minuutin tietoisku 24.1.2012  omasta nitrostamme   

    The power of NO https://www.youtube.com/watch?v=W8QiOnmeG10 

 

 - Esselstyn Jr. haastattelussa elämäntapalääketieteestä innostunut kirurgi Irminne Van Dyken 11.2.2021:  
What do Nitric Oxide, Sulforaphane and Humming Have in Common? https://www.youtube.com/watch?v=gprPO67bUOo

KOKOKASVISRUOKAVALIO                      SISÄLLYSLUETTELO    HINTA 

 € /pv 

  alk. 

Mitä syödään? Montako annosta päivässä mitäkin? sivu 

Ryhmät 1.- 5. 

HEVI -osasto                       

 yht. 10 3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

HEDELMÄT ≥       3 0.45 

MARJAT ≥       1 0.00 

LEHTEVÄT KASVIKSET ≥       2 0.40 

KAALIT JA MUUT 

RISTIKUKKAISET 

≥       1  

0.05 

VIHANNEKSET, 

JUUREKSET, SIENET 

≥       2 0.15  

                                              TAULUKKO 1.05 

6.PALKOKASVIT Herneet, pavut, linssit ≥       3 6 

6 

0.15 

                                              TAULUKKO 0.15 

7. TÄYSJYVÄT 15 viljalajia joista valita ≥       3 9 

9 

0.15 

                                             TAULUKKO 0.15 

8. SIEMENET Chia, hamppu, kurpitsa... yht. 2 rkl 13 0.15 

(+ 15 g pistaasi”pähkinöitä”)  TAULUKKO                                                                  16 0.15 

9. PÄHKINÄT 

      

Saksanpähkinä & co. 

+ seleeni parapähkinästä 

½-1 kouraa 

n. 3 kpl 

18 0.35 

0.30 

                                             TAULUKKO 22 0.65 

https://www.youtube.com/watch?v=W8QiOnmeG10
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KOKOKASVISRUOKAVALION (WFPBD = Whole Foods Plant Based Diet) 
RUOKARYHMISTÄ VIISI ON HEVIÄ.  Hevi -taulukko seuraavalla sivulla.  
 
HeVi:n eli hedelmien ja vihannesten optimiannostus on 10 oman nyrkin kokoista 
annosta päivässä.  Enemmästä ei ole haittaa, muttei erityistä hyötyäkään.  
 
Poikkeus sääntöön:  Sydänlääkäri Esselstyn neuvoo sepelvaltimotautipotilaita syömään  

lehteviä kasviksia 6 kertaa vuorokaudessa valtimon sisäseinämän oman nitrotuotannon (=eNOS) 
normalisoimiseksi ja matala-asteisen tulehduksen nopeaksi taltuttamiseksi. Vaste tuntuu jo viikossa. 
 

Kuulostaako 10 nyrkin määrä paljolta? Eipä hätää! 95 luotettavan tutkimuksen 
yhteenvedon perusteella jo 2 ½ heviannosta päivittäin voi pienentää vuotuista 
aivohalvauksen riskiä kuudenneksen, syöpäriskiä kymmeneksen ja sepelvaltimotautiin 
sairastumisen ja kuoleman riskiä 8% verrattuna vielä vähäisempään määrään.   
 

 
Kasvit sisältävät vitamiinien lisäksi monia 
hyödyllisiä fytokemikaaleja, joiden hyötyjä ei 
ole saatu pillereihin puristettua: Lisäravinteina 
annostellut C -tai E-vitamiini, tai betakaroteeni-
valmisteet  eivät ole sairauksien estossa 
toimineet - niistä voi olla jopa haittaa. 

Hevi:ksi luokitellaan tuoreet/pakastetut 
hedelmät, marjat, vihannekset, sienet 
ja juurekset perunaa lukuun ottamatta.  
 
Suolatta keitetty pottu on silti kelpo 
mahantäytettä, sipsit ja ranskikset eivät! 

 
Potentiaalisesti elimistön 
soluja vaurioittavia vapaita 
radikaaleja ja muita 
oksidatiivista stressiä 
aiheuttavia molekyylejä 
(ROS) muodostuu kehon 
normaaleissa toiminnoissa 
kuten soluhengityksessä, 
syöjävalkosolujen tehdessä 
työtään, metalleja (kuten 
rautaa) sisällyttävissä 
reaktioissa.  
 
 

 
Fyysinen rasitus, tulehdus-
tilat (sekä infektiot että 
inflammaatio) ja hapen 
puute (esim.  sydän- tai 
keuhkosairauksien 
seurauksena) lisäävät 
happiradikaalien syntyä. 
Myös ulkoiset tekijät kuten 
mm. säteilylle, otsonille, 
tupakansavulle ja 
ilmansaasteille altistuminen 
aiheuttavat ylimääräistä 
hapetusstressiä.  
 

 
Ellei ravinto sisällä riittävästi 
antioksidanttien lähteitä, 
elimistö ei pysty 
eliminoimaan lukuisten 
kroonisten sairauksien 
syntyyn liitettyä liiallista 
hapetusstressiä.  
Runsas hevin kulutus 
yhdistyykin pienentyneeseen 
valtimoahtaumataudin, 
Alzheimerin taudin, syövän, 
tyypin 2 diabeteksen ja 
reuman riskiin.  

Kuvat: Peukkunyrkki, omena, mandariinit, 4 nyrkkiä, salaatti ja nyrkki taivasta vasten pxhere.com. Ruusunmarjat, banaani, nyrkki liinan 
päällä, paprika, nyrkkipari, kukkakaali ja nyrkki nurmea vasten, tomaatit Pixabay.com.  Mustikat  pxfuel.com.  Sipulit maxpixel.net. 
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WFPBD:n eli 

KOKOKASVIS- 
RUOKAVALIOn 

-RYHMÄT  

Annoskoko Suositeltu 
annosmäärä 
päivässä 

Hinta /annos Suos. 
määrän 
hinta 
/pv alk. 

HEDELMIÄ  
HOX!! Säilykehedelmien  
syönti ei yhdisty 
terveyshyötyihin. 
Hedelmämehut lisäävät 
diabetesriskiä. 

150 g eli 2 pientä  

           tai 1 keskikok. 
 

TAI     4 rkl kuivattuja   

     ≥ 3  
Hedelmät ja 
marjat 
pienentävät 
diabetesriskiä. 
 

Valitsemalla 
kausihedelmiä 
löydät niitä  
1-2 e/kg ->  
0.15 - 0.30 e 

0.45 e 

MARJOJA 
 
 

1.2 dl tuoreita 

          /pakastemarjoja 
 
TAI 4 rkl kuivattuja  
           marjoja 
         /marjajauhetta 
 

       ≥ 1 
Flavonoidi-
pitoiset marjat 
ovat tehokkaita 
verenpaineen 
hoidossa 

Itse poimien 0 e 
Esim. Kotimainen 
mustaherukka 1.15 
e/200 g 

0 e 

LEHTEVIÄ 
KASVIKSIA 
esim. SALAATTIA, 
RUCOLAA, PINAATTIA, 
LEHTIKAALTA tai 
-JUURIKASTA, ITUJA, 
SITRUUNAMELISSAA, 
PERSILJAA, TILLIÄ, 
BASILIKAA. 

1.2 dl tuoretta  

 
TAI  0.6 dl keitettyä 

       ≥ 4 
Tehokkain 
ruokaryhmä 
lisäämään 
tulehdusta 
laskevan nitron 
(eNO) tuotantoa  

0.50-1.7 e/litra 
(foodie.com) 

0.40 e 

Lehtevien kasvisten hyödyistä Dr Gregerin kirjoittama artikkeli: https://nutritionfacts.org/topics/greens/ 

Kaloreita kohden ravinteikkaimpia ovat VOIKUKANLEHDET ja chiasiemenet (Seunghyeon et. al. 2018). 
 

KAALTA TAI MUUTA 

RISTIKUKKAISTA 
(ryhmässä 3500 kasvilajia) 
esim. VALKO-, PARSA-, 
KUKKA-,  RUUSU-
KAALTA tai NAURISTA, 
LANTTUA, RETIISIÄ  

1.2 dl pilkottuna. 

Tuoreena tai kypsänä 
 
TAI 1 rkl tuoretta 
INKIVÄÄRIÄ 
https://www.foodie.fi/prod
ucts/search2?term=inkiv%
C3%A4%C3%A4ri 
  
tai PIPARJUURTA 
https://www.foodie.fi/product
s/search2?term=piparjuuri  
 

      ≥ 1 

 
Ristikukkaisten 
kasvien 
sisältämät 
glukosinolaatit 
kuten 
sulforaani, 
aktivoivat 
myrkkyjä 
eliminoivia 
entsyymejä. 

Esim. 
Itse pilkottu tuore 
keräkaali 0.05 e,  
luomuna 0.15 e. 
 

LIDL:sta olen 
löytänyt 
edullisimmat 
luomupakaste- 
vihannekset. 
 

Ruusukaali-
pakaste 0.36 e 
https://www.foodie.fi/
products/search2?term
=pakastevihannes 

0.05 e 

Jos haluat päästä HELPOLLA, hanki ESIKYPSYTETTYJÄ PAKASTEITA, joille mikrossa kuumennus riittää!  

KIINTEITÄ 
VIHANNEKSIA, 
JUUREKSIA TAI 
SIENIÄ  
 
esim. TOMAATTIA, 
KURKKUA , PORKKANAA, 
SIPULIA, VALKOSIPULIA, 
KESÄ-KURPITSAA , 
KURPITSAA , BATAATTIA, 
PUNAJUURTA, 
MUNAKOISOA,  
KEITETTYÄ tai UUNI-
PERUNAA *) 

1.2 dl pilkottuna. 

Tuoreena tai kypsänä 
 
Säilykkeet 
suolattomina tai 
mahdollisimman 
vähäsuolaisina; 
huuhtele lävikössä. 
 
 

       ≥ 2    
 
Vihannekset 
muokkaavat 
myönteisesti 
sukupuoli-
hormonien 
aineen-
vaihduntaa 

Esim. Herkku-  
sienet tuoreina 
0.35 - 0.75 e, ja  
säilykkeenä  
0.50 e/annos  
 
Kausivihanneksia 
saa 1-2 l / 1 e.  
Munakoiso on 
kalleimmasta 
päästä, n. 6 e /kg -
> 0.60 e /annos  
 
https://www.foodie.fi/
products/search2?term
=pakastevihannes  

0.15 e 

*)  Vaikka perunaa ei lasketa HEVI -ryhmään, vähäsuolaisissa ja rasvattomissa muodoissaan sitä voi WFPB -
ruokavaliossa syödä  mielin määrin ilman lihomisen pelkoa. 

https://nutritionfacts.org/topics/greens/
https://www.foodie.fi/products/search2?term=inkiv%C3%A4%C3%A4ri
https://www.foodie.fi/products/search2?term=inkiv%C3%A4%C3%A4ri
https://www.foodie.fi/products/search2?term=inkiv%C3%A4%C3%A4ri
https://www.foodie.fi/products/search2?term=piparjuuri
https://www.foodie.fi/products/search2?term=piparjuuri
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pakastevihannes
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pakastevihannes
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pakastevihannes
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pakastevihannes
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pakastevihannes
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pakastevihannes
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Diabeteksen ennaltaehkäisyssä kiinteän, syötävän  hevin 
glykeemisellä indeksillä tai kuormalla ei ole mitään väliä:   
3 464 641 henkilövuoden seurantatutkimuksen aikana tyypin 2 
diabetes puhkesi 12 198 osallistujalle. Kun muut vaikuttavat 
tekijät huomioitiin, jokaista yhtä päivittäistä hevi -annosta 
kohden diabetesriski puolittui mustikoilla, pieneni neljänneksen 
viinirypäleillä ja rusinoilla (!), viidenneksen kuivatuilla 
luumuillakin!  Päivittäin kolme omenaa, päärynää tai banaania 
syömällä riski laski kolmanneksen.   
 
MUTTA: Jos Sinulle on jo kehittynyt insuliiniresistenssi 
glykokalyksivaurion seurauksena, ja hedelmien syönti siksi 
hirvittää, syö paljon palkokasviryhmän ruokia, ja valitse HEVIsi 
vihreiden viivojen välistä (kuva alla).  
Glykokalyksin ja insuliiniresistenssin korjaannuttua (pitkäsokerin 
laskettua) voit syödä mielin määrin mitä heviä hyvänsä!   

Kuvakaappaus sydänlääkäri Kim Williamsin luennosta 15.6.2019:  Nutrition and Heart Disease: How to 
Prevent Against Heart Disease https://www.youtube.com/watch?v=44ZnRIJkC4c (katsottu 27.8.2020) 

 
Lähteet:  
 
Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, Fadnes L, Keum N, Norat T, Greenwood D, Riboli E, Vatten L, Tonstad S. Fruit and 
vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality-a systematic review and dose-
response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. 2017 Jun 1;46(3):1029-1056. doi: 10.1093/ije/dyw319.  
Ei sidonnaisuuksia.  Rahoitus: Olav og Gerd Meidel Raagholt’s Stiftelse for Medisinsk Forskning, the Liaison Committee 
between the Central Norway Regional Health Authority (RHA) and the Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU), and the Imperial College National Institute of Health Research (NIHR) Biomedical Research Centre (BRC).   
© The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of the International Epidemiological Association under 
the terms of the http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ (luettu 28.10.2020).  
 
Hajhashemi V, Vaseghi G, Pourfarzam M, Abdollahi A. Are antioxidants helpful for disease prevention? Res Pharm Sci. 
2010;5(1):1-8. En löytänyt sidonnaisuusilmoitusta. © Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, under the terms of 
the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported (luettu 7.7.20).  
 
Muraki I, Imamura F, Manson J, Hu F, Willett W, van Dam R, Sun Q. Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results 
from three prospective longitudinal cohort studies. BMJ. 2013 Aug 28;347:f5001. doi: 10.1136/bmj.f5001 & BMJ 2013 
;347:f6935 doi: 10.1136/bmj.f6935. Sidonnaisuudet:  Ei sidonnaisuuksia edelt. 3 v. ajalta. Rahoitus: the National Institutes 
of Health.  Sun sai ura-apurahan kansalliselta Sydän-, keuhko- ja veri-instituutilta ( the National Heart, Lung, and Blood 
Institute).  Copyright © Muraki et al 2013 with  http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/. (luettu 6.11.2020).  
 
Seunghyeon K, Fenech M, Pan-Jun K: Nutritionally recommended food for semi- to strict vegetarian diets based on 
large-scale nutrient composition data. Scientific Reports 12 March 2018 vol.8, Article 4344. Ei sidonnaisuuksia. (luettu 
17.1.2019). 
 
Meemi: The vegan aussie bloke https://thatveganaussiebloke.wordpress.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=44ZnRIJkC4c
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.f5001
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.f6935
file:///C:/Users/soili/Documents/Copyright
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://thatveganaussiebloke.wordpress.com/
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KUUDES KOKOKASVISRUOKAVALION RYHMÄ:  PALKOKASVIT 
 

-RYHMÄ 

Annosten suositeltu määrä  ≥ 3 /pv  

Yhden annoksen koko 

3 annosta alk.  
0.15 e päivässä 
 
Hinta /annos 

HERNEITÄ,  
LINSSEJÄ TAI 
PAPUJA 
HOX!!  Kuivatut linssit  
ja pavut pitää liottaa ja 
valmistaa ohjeiden 

mukaisesti. Ks. 
https://vegaanihaaste.fi/kuivattuje
n-papujen-herneiden-ja-linssien-

valmistus  ja  
https://www.helsinginuutiset.fi/art
ikkeli/607935-osaatko-valmistaa-
pavut-oikein-katso-ohjeet-ja-
herkulliset-reseptit 

 
TEMPEÄ tehdään 
myös sinilupiinista,  
https://www.maaseuduntulevaisuu
s.fi/ruoka/tofuyritys-laajentaa-
kotimaisiin-proteiinituotteisiin-
tavoitteena-kymmenenkertaistaa-
suomalaisten-kulutus-1.160546 

1.2 dl  tuoreina  
herneet, härkäpapupalot  
pakasteina  

mm. vihreät pavut,  
tai kypsinä,  

säilykkeet suolattomina tai 
vähäsuolaisina; huuhtele. 
 

TAI 0.6 dl = 4 rkl HUMMUSta     
https://www.foodie.fi/products/search2?term=hummus 
 

TAI  84 g TOFUA / TEMPEÄ 

 

TAI   20 g  = 4 rkl SOIJA- tai 
HÄRKÄPAPUROUHETTA 
https://www.foodie.fi/products/search2?term=soijarouhe  

                                    
https://www.foodie.fi/products/search2?term=h%C3%A4rk%C3%
A4papurouhe 

Valikoimaa: 
https://www.foodie.fi/products
/993 

 
Esim. kotimaiset kuivatut 

HERNEET  1 e/500 g 

 -> 27 dl kypsiä herneitä  

->  0.05 e /annos.  
 

PAKASTEPAPUJA  
1.5 e/450 g -> 0.30 e 
/annos. 
https://www.foodie.fi/products
/search2?term=pavut%20pakas
te                             
 

SÄILYKEVALIKOIMA 

ja hinnat ks. 
https://www.foodie.fi/products/se
arch2?term=s%C3%A4ilykepapu 

 

Toisin kuin säilykehedelmät, pavuista myös purkitetut antavat terveyshyödyn:  
Ks. (englanninkielinen) 2 min video Dr. Greger 1.11.13: Canned Beans or Cooked Beans?  
https://www.youtube.com/watch?v=uDNHIdWXjLY&list=PLNARi38sW78-tReO6s3bUP7FwUM_tSZnN&index=16&t=0s 
 

Valtimon endoteelisolujen nitrotuotantoa edistävän arginiini -aminohapon osuus suhteessa  
lysiiniin ja metioniiniin on soijassa (ja muissakin kasviproteiinin lähteissä) suurempi kuin 
eläinproteiineissa.  Siksi myös sekasyöjän kannattaa lisätä palkokasvien osuutta ruokavaliossaan.  
 
Iso-Britannian ravitsemusterapeuttien yhdistys toteaa, että soijaruokien runsas kulutus lapsuudessa ja 
teini-iässä näyttää antavan suojaa rintasyöpää vastaan aikuisuudessa. Papuja ja vihanneksia popsivilla 
lapsilla leukemiaan sairastuminen on selvästi epätodennäköisempää kuin niitä karttavilla.   
 
 VERTAA PALKOKASVIEN  RAVINTOSISÄLTÖÄ ELÄINPERÄISIIN RUOKIIN:  

 
Kuinka tofu korvaa kinkun?  https://vegevallankumous.fi/vegaaniset-uuniperunat-kinkkumaisella-taytteella/         

              

Dr. Gregerin tietopaketti soijasta: https://nutritionfacts.org/topics/soy/ 
PIERUHUUMORIN YSTÄVILLE PALKOKASVIT TUOTTAVAT PETTYMYKSEN:  
Vuorovaihtotutkimuksessa pienelle osalle tuli vatsavaivoja, mutta heilläkin ne  hävisivät 2-3 viikossa. 
Alla kaikki raportoidut vatsaoireet kontrolli- ja papukeittoruokavalioiden aikana.  

2 

11.3 g 

https://vegaanihaaste.fi/kuivattujen-papujen-herneiden-ja-linssien-valmistus
https://vegaanihaaste.fi/kuivattujen-papujen-herneiden-ja-linssien-valmistus
https://vegaanihaaste.fi/kuivattujen-papujen-herneiden-ja-linssien-valmistus
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/607935-osaatko-valmistaa-pavut-oikein-katso-ohjeet-ja-herkulliset-reseptit
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/607935-osaatko-valmistaa-pavut-oikein-katso-ohjeet-ja-herkulliset-reseptit
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/607935-osaatko-valmistaa-pavut-oikein-katso-ohjeet-ja-herkulliset-reseptit
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/607935-osaatko-valmistaa-pavut-oikein-katso-ohjeet-ja-herkulliset-reseptit
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tofuyritys-laajentaa-kotimaisiin-proteiinituotteisiin-tavoitteena-kymmenenkertaistaa-suomalaisten-kulutus-1.160546
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tofuyritys-laajentaa-kotimaisiin-proteiinituotteisiin-tavoitteena-kymmenenkertaistaa-suomalaisten-kulutus-1.160546
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tofuyritys-laajentaa-kotimaisiin-proteiinituotteisiin-tavoitteena-kymmenenkertaistaa-suomalaisten-kulutus-1.160546
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tofuyritys-laajentaa-kotimaisiin-proteiinituotteisiin-tavoitteena-kymmenenkertaistaa-suomalaisten-kulutus-1.160546
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/tofuyritys-laajentaa-kotimaisiin-proteiinituotteisiin-tavoitteena-kymmenenkertaistaa-suomalaisten-kulutus-1.160546
https://www.foodie.fi/products/search2?term=hummus
https://www.foodie.fi/products/search2?term=soijarouhe
https://www.foodie.fi/products/search2?term=h%C3%A4rk%C3%A4papurouhe
https://www.foodie.fi/products/search2?term=h%C3%A4rk%C3%A4papurouhe
https://www.foodie.fi/products/993
https://www.foodie.fi/products/993
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pavut%20pakaste
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pavut%20pakaste
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pavut%20pakaste
https://www.foodie.fi/products/search2?term=s%C3%A4ilykepapu
https://www.foodie.fi/products/search2?term=s%C3%A4ilykepapu
https://www.youtube.com/watch?v=uDNHIdWXjLY&list=PLNARi38sW78-tReO6s3bUP7FwUM_tSZnN&index=16&t=0s
https://nutritionfacts.org/topics/soy/
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Yhdenkin terveydelle epäedullisen ominaisuuden tai elin-
tavan omaava keski-ikäinen hyötyy kasviproteiinin lähteen 
valinnasta huomattavasti:  
Suurin ero tuli prosessoituun vaaleaan ja punaiseen lihaan. 
Seurantatutkimuksista saadun tiedon perusteella tulevista 
30 vuodesta  selviää hengissä kolmanneksen 
todennäköisemmin jokaista kasviproteiinin lähteeseen 
lihajalosteen sijasta tekemäänsä 3E% valintaa kohden. 
 
Esim. 2000 kalorin ruokavaliossa 3E% = 60 kcal. Päivittäin 
sen edestä palkokasveja  viiden viikoittaisen munan sijasta 
syömällä, pitkäikäiseksi eläminen on viidenneksen 
varmempaa. Proteiininsa kasviperäisistä lähteistä saaneilla 
ennenaikaisen kuoleman riski oli pienempi myös 
verrattuna maitotuotteita, kanaa tai kalaan valinneisiin.  

 

Yllä: Eri proteiininlähteiden päivittäisen valinnan ennustevaikutus kuolemanriskiin 30 v. aikana 
kutakin 3E% kohden.  Vertailukohtana maitotuotteet (vaakasuora katkoviiva).  
Kaikki lihajalosteet, käsittelemätönkin punainen liha ja munat olivat maitotuotteitakin huonompi 
vaihtoehto. Copyright vuoksi kopioin vain osan taulukosta. Ks. lähde. Piirrokset ja nuoli lisätty.  
 

 
Piirroskuvat:                      Herne, utareet ja lintu sekä piirrosvaaka Pixabay.com. Kala Needpix.com.  
Ruokakuva seur. sivulla: Oma, pakastevihanneksista, Beanit -pullista, saksanpähkinöistä, sipulista ja valkosipulista väsätty,  
                                             Tuoreella tomaatilla, kurkulla  ja ravintohiivahiutalehyppysellisellä höystetty.  
 

TERVEYTTÄ & 
PITKÄÄ IKÄÄ 

OHIMENEVÄT /    
OLEMATTOMAT  

ILMAVAIVAT 

EI OIREITA 
ILMA-

VAIVOJA 
TURVOTUSTA 2 OIRETTA 

Winham et. al. 2011 

Willett  & Ludvig 2020 
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HOX!!  Pitkälle prosessoidut kasvieinekset tai leikkeleet eivät  sisälly koko-
kasviruokavalioon, koska kasviproteiini erottelu (=isolointi) voi vähentää 
tuotteiden kuitupitoisuutta, ja einesten rasvapitoisuus voi olla korkeakin. 
Kookosrasvapohjaisia kasvijuustoja lukuun ottamatta kovan=tyydyttyneen, 
tulehduttavan rasvan osuus vege-eineksissä on yleensä vähäinen.  
Valmistuotteiden suolapitoisuus kannattaa huomioida kokatessa. 
 
Kasviperäisissä valmisteissa ei kuitenkaan ole  syötävien eläinkudosten 
mukana tulevia tulehduttavia  arakidonihappoa, kolesterolia, transrasvaa, 
hapetusstressiä lisäävää verirautaa, eläinten luontaisia hormoneja tai 
nisäkkäiden immunogeenisia peptidejä kuten insuliinia tai Neu5Gc -
siaalihappoa, ei yhtä raskasta BCAA-kuormaa, eikä kuumennetun 
eläinsolutuman riboosisokerin ja proteiinin liimautumisesta syntyneitä AGE 
-tuotteita, eikä liha- ja kalajalosteisiin lisättyjä haitallisia nitriittejä.  
Näistä varottavista ainesosista julkaisen oman  osionsa myöhemmin. 
 
Siksi kokokasviruokavalion ulkopuolinenkin kasviperäinen tuote  on usein eläinperäistä parempi 
valinta. Näin etenkin, kun ne porttiteorian mukaisesti avaavat tien terveellisemmän ruuan maailmaan. 

  
KASVIPROTEIINIEINEKSIÄ   0.50-2 e/annos.  http://www.vegaanituotteet.net/valmisruuat/kasviproteiinituotteet/ 
Paistamista vaativien valikoima on laaja, esim. Rainbow Soijasuikale on valmiiksi maustettu. 
Uunia vaille valmiita kasviproteiinituotteita löytyy pakastepuolelta.   
Lämmitystä vaille valmiita härkäpapuvalmisteita -> https://www.foodie.fi/products/search2?term=h%C3%A4rkis   
Reseptejä : 
https://www.beanit.fi/fi/reseptit/?gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1pMwYi3y3MOMstAvE3qA7k70WYfpF7h2HuXtjIWbWd7cgHBxN8WETsaAq1mEALw_wcB 
 
Mikä parasta, palkokasvien kasvatus Suomessa on kannattavaa. Tässä härkäpavun tarina:  
https://www.luke.fi/futurecrops/fi/elamammekasvit/kasvien-kuvauksia/harkapapu/ (luettu 25.11.2020) 

 
Lähteet:    
 
British Dietetic Association Homepage Resource library;  Soya foods:  
Food Fact Sheet https://www.bda.uk.com/resource/soya-foods.html  
(linkissä lähdeviitteitä aihepiireittäin). Luettu 6.11.2020.  
 
Darmadi-Blackberry I, Wahlqvist M, Kouris-Blazos A, Steen B, Lukito W, Horie Y, 
Horie K. Legumes: the most important dietary predictor of survival in older people 
of different ethnicities. Food Habits in Later Life (FHILL) -Study. Asia Pac J Clin Nutr. 
2004;13(2):217-20.  Sisältää useita globaaleja seurantatutkimuksia (ks. kuva).  
En löytänyt sidonnaisuusilmoitusta enkä Copyright -lauseketta. 
http://apjcn.nhri.org.tw/server/APJCN/13/2/217.pdf (luettu 7.11.2020).  
 
Kaohsiung Leukemia Research Group; Liu C, Hsu Y, Wu M, Pan P, Ho C, Su L, Xu X, Li Y, Christiani D. Cured meat, 
vegetables, and bean-curd foods in relation to childhood acute leukemia risk: a population based case-control study. BMC 
Cancer. 2009 Jan 13;9:15. doi: 10.1186/1471-2407-9-15. Ei sidonnaisuuksia. Rahoitus: National Institutes of Health. © 
2009, Liu et al; licensee BioMed Central Ltd. (luettu 6.11.2020).  
 
Le LT, Sabaté J. Beyond meatless, the health effects of vegan diets: findings from the Adventist cohorts. Nutrients. 2014 May 
27;6(6):2131-47. doi:10.3390/nu6062131. Ei sidonnaisuuksia. © Public domain information on the National Library of 
Medicine (NLM). (luettu 3.4.2017).                                                            
 
Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, Lampousi AM, Knüppel S, Iqbal K, Bechthold A, Schlesinger S, Boeing H. 
Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr. 
2017 Jun;105(6):1462-1473. doi: 10.3945/ajcn.117.153148. Ei sidonnaisuuksia. © 2017 American Society for Nutrition. 
(luettu 28.11.2018). 
 
Song M, Fung T, Hu F, Willett W, Longo V, Chan AT, Giovannucci E. Association of Animal and Plant Protein Intake With All-
Cause and Cause-Specific Mortality. JAMA Intern Med. 2016 Oct 1;176(10):1453-1463. doi: 
10.1001/jamainternmed.2016.4182. Erratum in: JAMA Intern Med. 2016 Nov 1;176(11):1728. 
DOI: 10.1001/jamainternmed.2016.6538. © 2016 Am. Medical Associ. All rights reserved.  (luettu 6.11.2020).  
 
Willett W & Ludvig D. N Engl J Med 2020;382:644-54. DOI: 10.1056/NEJMra1903547. Sidonnaisuudet:  Harvardin 
yliopiston ja lääketieteellisen yliopiston palkansaajia. Lisäksi Ludvig työskentelee Bostonin lastensairaalan  ”the New 
Balance Foundation Obesity Prevention” -keskuksessa.  © 2020 Massachusetts Medical Society. (osa Figure 2. kaaviosta  
julkaistu Fair Use for Public Interest -lausekkeen nojalla).  
 
Winham D, Hutchins A. Perceptions of flatulence from bean consumption among adults in 3 feeding studies. Nutr J. 2011 
Nov 21;10:128. doi: 10.1186/1475-2891-10-128. Ei sidonnaisuuksia. Tutkijat kiittävät Yhdysvaltain maatalousministeriötä 
(Agricultural Research Service USDA) ja  Grand Forks ravitsemustutkimuskeskusta (Human Nutrition Research Center, 
Grand Forks, North Dakota) panostuksesta.© 2011 Winham and Hutchins; licensee BioMed Central Ltd. under the terms 
of http://creativecommons.org/licenses/by/2.0, (luettu 6.11.2020). 

http://www.vegaanituotteet.net/valmisruuat/kasviproteiinituotteet/
https://www.foodie.fi/products/search2?term=h%C3%A4rkis
https://www.beanit.fi/fi/reseptit/?gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1pMwYi3y3MOMstAvE3qA7k70WYfpF7h2HuXtjIWbWd7cgHBxN8WETsaAq1mEALw_wcB
https://www.luke.fi/futurecrops/fi/elamammekasvit/kasvien-kuvauksia/harkapapu/
https://www.bda.uk.com/resource/soya-foods.html
http://apjcn.nhri.org.tw/server/APJCN/13/2/217.pdf
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.6538
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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SEITSEMÄS KOKOKASVISRUOKARYHMÄ KOOSTUU TÄYSJYVÄVILJOISTA 

 

Täysjyvävilja koostuu ehjistä, 
jauhetuista, rikotuista tai  litistetyistä 
jyvistä, josta on ensin kuorittu 
syötäväksi kelpaamattomat osat  eli 
akanat pois. Jyvän ydintä, alkiota ja 
kuorta on täysjyvätuotteessa lähes 
samassa suhteessa kuin ehjässä.   
 

Ota tavaksi lukea tuoteselosteet.  
”Täysjyvä” -termillä saa kutsua 
tuotetta, jonka viljasta vähintään  
(vain) 50% eli puolet on täysjyvää.  
 
Mitä niukemmin viljaa on käsitelty, ja 
mitä karkeampaa se on, sitä paremmin 
se kulkeutuu suolessa hyvisbakteerien 
ruuaksi ja  sitä suuremmat terveysedut. 
 
Lähde täysjyväviljan määritelmään  ja piirroskuva jyvästä:  Leipätiedotus (kaupallinen toimija). 
https://www.leipatiedotus.fi/media/pdf-tiedostot/vilja-ja-viljalajit.pdf ja 
https://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/diasarjat/taysjyva.html (luettu 13.11.2020).  

 

KOKOKASVIS- 
RUOKAVALIOn 

-RYHMÄ 

Suositusmäärä  ≥ 3 annosta 

päivässä. 
 
Yhden annoksen koko 

Hinta /annos Suositus- 
määrän 
hinta /pv 
alk. 

AMARANTTI      G 
DURRA               G 
EMMERVEHNÄ 
FREEKEH

eli raakavehnä 

HIRSSI                 G 
KANIWA             G 
KAURA                   G 
KVINOA              G 
MAISSI                G 
OHRA 
RIISI                     G 
RUIS 
TATTARI             G 
TEFHEINÄ           G 
VEHNÄ 
 

HOX!!  Luomua 
suosien minimoit 
suolistobakteereille 
haitallisen glyfosaatti-  
altistuksen (Rueda  2019). 
 

1 leipäsiivu 
 
TAI  
 
1.2 dl  puuroa 
            mysliä 
            pastaa 
            keitettyä riisiä 
            ----”--- kvinoaa 
TAI     

 0.3 dl = 2 rkl  leseitä 
                        alkioita 
               maissinjyviä 
->  8 dl rasvatonta 

      popcornia *) 
 

Väestötutkimusten 
perusteella täysjyvä-vilja 
lievittää matala-asteista 
tulehdusta annosvasteisesti.  
(Lefevre et. al. 2014).  
 

Siksi tavanomainenkin täysjyvävilja 
on parempi, kuin syömättä jätetty: 
hyvät bakteerit tarvitsevat kuitua. 

JUURESLEIPÄ- 
SIIVU  0.18 e. 
https://www.foodie.fi/prod
ucts/search2?term=juureslei
p%C3%A4                            
 
Esim. LUOMUKAURA-
PUURO  
kotimaisista hiutaleista  
0.04 e 
/ 1.2 dl annos. 
 
Kotimainen 
LUOMUKVINOA 
0.12 e /annos 
https://www.foodie.fi/prod
ucts/search2?term=kvinoa 
 

Keitto-ohje:  
https://kotiliesi.fi/ruoka/ide
oita-ruoanlaittoon/kvinoan-
valmistus-kasittele-oikein-
ennen-keittamista/ 
 

LUOMU- 
POPCORNIA  
0.17 e /8  dl 
https://www.foodie.fi/entry/ur
tekram-400-g-luomu-
maissinjyva/5765228112533 

0.15 e 

 G = Luontaisesti gluteeniton viljalaji.  Ohra ja ruis sopivat  yleensä myös vehnägluteeniyliherkille.  

 
*) Pop corn -koneet (laitteet alk. 20 e) poppaavat maissinjyvät kuumalla ilmalla ilman lisättyä rasvaa. 
     Näin niistä saa makoisia: Dr. Greger "Zombie" Popcorn -resepti: https://www.youtube.com/watch?v=Mm0Sx86S5cA 

https://www.leipatiedotus.fi/media/pdf-tiedostot/vilja-ja-viljalajit.pdf
https://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/diasarjat/taysjyva.html
https://www.foodie.fi/products/search2?term=juuresleip%C3%A4
https://www.foodie.fi/products/search2?term=juuresleip%C3%A4
https://www.foodie.fi/products/search2?term=juuresleip%C3%A4
https://www.foodie.fi/products/search2?term=kvinoa
https://www.foodie.fi/products/search2?term=kvinoa
https://kotiliesi.fi/ruoka/ideoita-ruoanlaittoon/kvinoan-valmistus-kasittele-oikein-ennen-keittamista/
https://kotiliesi.fi/ruoka/ideoita-ruoanlaittoon/kvinoan-valmistus-kasittele-oikein-ennen-keittamista/
https://kotiliesi.fi/ruoka/ideoita-ruoanlaittoon/kvinoan-valmistus-kasittele-oikein-ennen-keittamista/
https://kotiliesi.fi/ruoka/ideoita-ruoanlaittoon/kvinoan-valmistus-kasittele-oikein-ennen-keittamista/
https://www.foodie.fi/entry/urtekram-400-g-luomu-maissinjyva/5765228112533
https://www.foodie.fi/entry/urtekram-400-g-luomu-maissinjyva/5765228112533
https://www.foodie.fi/entry/urtekram-400-g-luomu-maissinjyva/5765228112533
https://www.youtube.com/watch?v=Mm0Sx86S5cA
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Ota tavaksi lukea  
tuoteselosteet,  
oli tuotteissa  
Sydänmerkki tahi ei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 

 
 

”Ravitsemussuositusten mukaiseen ruokavalioon sisältyvät” Sydänmerkilliset 
kaurakorput sisältävät sokeria 9.5 grammaa, mutta kuitua vain 3.6 grammaa.  

Väestöseurantatutkimuksissa täysjyväviljojen 
käyttö näyttää pienentävän sydänsairauksien, 
aivohalvauksen, diabeteksen, mahalaukun, 
haiman, paksusuolensyövän ja 
tulehduksellisten sairauksien, em. sairauksiin  
kuolemisen sekä lihomisen riskiä.  
 
Silti kokeellisissa ihmistutkimuksissa 
ruokavalion kohentaminen pelkästään viljojen 
laadun osalta ei tutkimusten mukaan tuota 
kummoistakaan hyötyä (Lee 2017).  

Amerikan Syöpätutkimusinstituuttia (AICR) 
sponsoroiva  ”lasten terveyttä edistävä” 
SuperKids suosittelee meksikolaisen taco -
aamiaisen lisukkeeksi hedelmiä ja terveellistä 
täysjyväleipää valkoisen leivän sijasta. Ja lisää: 
 
 ”Aamiaistacon voi täyttää vaikkapa munilla, 
chorizo-makkaralla tai muulla lihalla tai 
vihanneksilla”.  Mikään leipä ei kompensoi 
munamakkarataco -aamiaisen tulehduttavaa 
vaikutusta.  
 

Sydänmerkin viesti Sydänmerkin (HOX!!  erittäin mielenkiintoisesta)  markkinointimateriaalista vuodelta 2016 
(Mänttäri T. / Sydänliitto): https://www.phhyky.fi/assets/files/2016/01/Syd%C3%A4nmerkki-elintarvikkeissa-ja-aterioissa-Tarja-M%C3%A4ntt%C3%A4ri.pdf 

 

KUIDUN MÄÄRÄLLÄ ON VÄLIÄ! 
Kuitu voi sitoa syöpää aiheuttavia aineita  

( = karsinogeeneja) ulosteen mukana poistettavaksi. 
Viljan kuori- ja alkio-osissa on muitakin suojaavia 

 + antioksidanttisia ravintotekijöitä 

Kuvat: Itse aamupuuron teosta  
             ja korppupussin kyljestä otettu.   

https://www.phhyky.fi/assets/files/2016/01/Syd%C3%A4nmerkki-elintarvikkeissa-ja-aterioissa-Tarja-M%C3%A4ntt%C3%A4ri.pdf


 
 

11 

Vehnägluteeniyliherkkyyttä ilman keliakiaa tai vehnäallergiaa on olemassa:  
 
Nuorista aikuisista 3-12 % ilmoittaa olevansa yliherkkä gluteenille ilman keliakiaa tai vilja-allergiaa. 
Keliakiaa sairastaa pari prosenttia väestöstä. Keliakia edellyttää täysin gluteenitonta ruokavaliota, ja 
kyseinen autoimmuunisairaus tulee AINA poissulkea ennen täysin gluteenitonta ruokakokeilua.  
 
Noin kolmasosa itsensä gluteeniherkiksi määrittelemistä 
henkilöistä on plasebokontrolloiduissa tutkimuksissa 
oireillut vehnägluteenille.  
22 tällaisen kaksoissokkotutkimuksen ”läpäissyttä” 
henkilöä söi vehnää päivittäin  kahden viikon ajan.  
Heidän peräsuolten limakalvonäytteissä tulehdussolut 
olivat reagoineet vehnäaltistukselle.  
 
Reaktio rauhoittui kahdessa viikossa vehnävapaalla ruokavaliolla. Tutkijat Di Liberto et. al. 
suosittelevatkin gluteeniherkille henkilöille vehnän - muttei muiden viljojen välttämistä.  
Vehnägluteeniyliherkkyys ei edellytä keliakian hoidossa vaadittavaa tarkkuutta. Pelkän 
vehnägluteenin välttäminen ei myöskään vääristä keliakiaseulan testitulosta toisin kuin täysin 
gluteeniton ruokavalio.  
 
HOX!!  Loogisesti ajateltuna glykokalyksin ja suoliston limakalvon hyvä kunto voisivat estää reaktion 
alkamisen:  Parin kuukauden täysin vehnättömän kokokasviruokavaliohoidon jälkeen pieniä 
vehnäannoksia voisi kokeilla palauttaa ruokavalioon.  
 
Vehnägluteenin gluteomorfiinilla ihmisissä todetut negatiiviset terveysvaikutukset ovat 
samankaltaisia, kuin  maitoperäisellä β-kaseomorfiineilla havaitut (Arısoy et. al. 2019).   
 
Sen sijaan soija- ja riisiperäiset exorfiinit ovat ihmisille hyödyllisiä.  
Näistä osiossa MAITOJEN MAAILMA,  kappaleessa Kasvimaitojen morfiinit.   
Maitojen maailma -pdf:aan pääset Kasasen kootut etusivun kautta. https://kasasenkootut.kotisivukone.com/ 

 

 
VERTAA TÄYSJYVÄVILJATUOTTEIDEN  RAVINTOSISÄLTÖÄ ELÄINPERÄISIIN RUOKIIN:  

Yo taulukon ravintoaine- ja ravintotekijäpitoisuudet:   
 
Koska THL:n ruokatietokanta sisälsi vain Kultasula -öljyssä popatut popcornit, ilmapopattujen ravintosisältö 
sivustolta: Nutritionix / USDA https://www.nutritionix.com/i/usda/snacks-popcorn-air-popped-1-
oz/513fceb775b8dbbc21002ad9 ja 
artikkelista: Novak C:  Is Popcorn Healthy? 9 Reasons You Need Popcorn in Your Diet. Lääketieteellisen sisällön 
tarkistanut: Cynthia Sass, MPH, RDN, CSSD. https://www.thehealthy.com/food/eating-popcorn-healthy/. 
 
Muut:  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansanterveyden edistämisyksikkö. Fineli. Elintarvikkeiden 
koostumustietokanta. Versio 20. Helsinki 2019. www.fineli.fi. Copyright THL 2020 (katsottu 25.1.2020).   
 
HOX!! Nyhtökaurassa on mukana myös härkäpapua ja hernettä. Valmiiksi suolaa sisältävänä se kuuluu 
terveellisyydestään huolimatta KoKaRussa ”keltaisen valon” ruokiin.  Paljon lihaa parempi vaihtoehto silti! 

11.3 g 

https://kasasenkootut.kotisivukone.com/
https://www.nutritionix.com/i/usda/snacks-popcorn-air-popped-1-oz/513fceb775b8dbbc21002ad9
https://www.nutritionix.com/i/usda/snacks-popcorn-air-popped-1-oz/513fceb775b8dbbc21002ad9
https://www.thehealthy.com/food/eating-popcorn-healthy/
http://www.fineli.fi/
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Viljalajitietoa linkeistä: 
 
Finto:                          https://finto.fi/yso/fi/page/p29394 

Leipätiedotus:               https://www.leipatiedotus.fi/media/pdf-tiedostot/vilja-ja-viljalajit.pdf 

Luonnonvarakeskus:  https://www.luke.fi/futurecrops/fi/elamammekasvit/kasvien-kuvauksia/kaniwa/ 

                                           https://www.luke.fi/futurecrops/fi/elamammekasvit/kasvien-kuvauksia/speltti/ 

Science Direct:              https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/fonio 

Terve.fi:                           https://www.terve.fi/artikkelit/80164-unohda-vanhat-trendiviljat-freekeh-tulee-ja-valloittaa 

 
Muut täysjyväviljakappaleen lähteet:  
 
Arısoy S,  Çoban I & Üstün-Aytekin Ö: 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-
human-health. 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).  

 
Di Liberto D, Mansueto P, D'Alcamo A, Lo Pizzo M, Lo Presti E, Geraci G, Fayer F, Guggino G, Iacono G, Dieli F, 
Carroccio A. Predominance of Type 1 Innate Lymphoid Cells in the Rectal Mucosa of Patients With Non-Celiac 
Wheat Sensitivity: Reversal After a Wheat-Free Diet. Clin Transl Gastroenterol. 2016 Jul 7;7(7):e178. doi: 
10.1038/ctg.2016.35. Ei sidonnaisuuksia. Rahoitus: the Italian Foundation for Celiac Disease (FC).Copyright © 
2016 American College of Gastroenterology  Clinical and Translational Gastroenterology  lpublished by Nature 
Publishing Group under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International 
License. (luettu 19.11.2020). 
 
Lee R. Täysjyväviljan vaikutus inflammaatioon. Kandidaatin tutkielma. Ravitsemustiede. Kansanterveystieteen 
ja kliinisen ravitsemuksen yksikkö. Lääketieteen laitos. Terveystieteiden tiedekunta. Joulukuu 2017. Itä-Suomen 
yliopisto. https://www3.uef.fi/documents/250436/2016572/Rosemarie+Lee+2017+%281%29.pdf/3a493548-
1202-4c2c-a5e6-355a4bf62fef (luettu 13.11.2020). 
 
Lefevre M, Jonnalagadda S. Effect of whole grains on markers of subclinical inflammation. Nutr Rev. 2012 
Jul;70(7):387-96. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00487.x. Sidonnaisuudet: Lefevre sai rahoitusta General Mills 
-yhtiön Terveys- ja ravitsemusinstituutilta tätä tutkimusta varten.  Jonnalagadda on samaisen yhtiön Terveys- ja 
ravitsemusinstituutin työntekijä (General Mills Bell Institute of Health and Nutrition). General Mills on yksi 
maailman johtavista elintarviketeollisuusyhtiöistä. © 2012, Oxford University Press. (luettu 17.11.2020).  
 
McRae M. Health Benefits of Dietary Whole Grains: An Umbrella Review of Meta-analyses. J Chiropr Med. 2017 
Mar;16(1):10-18. doi: 10.1016/j.jcm.2016.08.008. Ei sidonnaisuuksia.  Tutkijan työpaikka: National University 
of Health Sciences, Illinois. (luettu 18.11.2020).  
 
Rueda-Ruzafa L, Cruz F, Roman P, Cardona D. Gut microbiota and neurological effects of glyphosate. 
Neurotoxicology. 2019 Dec;75:1-8. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2019.08.006 . Sidonnaisuudet: Espanjan 
VIgo- ja Almeria -yliopistojen tutkijoita. Copyright © 2019 Elsevier B.V. All rights reserved. (luettu 13.11.2020). 
 
Sawicki C, Livingston K, Ross A, Jacques P, Koecher K, McKeown N. Evaluating Whole Grain Intervention Study 
Designs and Reporting Practices Using Evidence Mapping Methodology. Nutrients. 2018 Aug 9;10(8):1052. doi: 
10.3390/nu10081052. Sidonnaisuudet: McKeown  on Whole Grains Councilin tieteellinen neuvonantaja. 
Sawicki  sai (myös)  henkilökohtaisen apurahan raportin rahoittajalta. Jacques on Bay State Milling Nutrition 
and Science neuvoa-antavan johtokunnan jäsen sekä Grains for Health -säätiön tieteellisen neuvoa-antavan 
johtokunnan jäsen.  Koecher työskentelee General Millsille, ja antoi panoksensa alkutekstin ja johtopäätelmien 
muotoiluun. Rahoitus: General Mills -elintarvikeyhtiön Terveys-, ravitsemus- ja ruokaturvallisuusinstituutti Bell 
rahoitti tutkimuksen. Copyright © 2018 by the authors, Licensee MDPI, Basel, Switzerland under the terms and 
conditions of http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (luettu 18.11.2020). 

 
World Cancer Research Fund International (WCRF)/American Institute for Cancer Research (AICR). Continuous 
Update Project.  September 7, 2017. Available at: wcrf.org/colorectal-cancer-2017 
Amerikan Syöpätutkimussäätiön sidonnaisuuksista:  https://www.aicr.org/support/corporate-partnerships/ 
(luettu 18.3.2020).  

Em. Syöpäsäätiötä sponsoroiva, lasten ”terveydenedistämisjärjestö”  SuperKids:illa on omat 
sponsorinsa: https://www.superkidsnutrition.com/work-with-us-new/partnerships/ (luettu 18.3.2020).  

 
Wu H, Flint A, Qi Q, van Dam R, Sampson LA, Rimm E, Holmes M, Willett W, Hu F, Sun Q. Association between 
dietary whole grain intake and risk of mortality: two large prospective studies (NHS, HPFS)  in US men and 
women. JAMA Intern Med. 2015 Mar;175(3):373-84. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.6283. Ei 
sidonnaisuuksia. Rahoitus: National Institutes of Health, the National Heart, Lung, and Blood Institute 
Copyright notice (luettu 17.11.2020).  

https://finto.fi/yso/fi/page/p29394
https://www.leipatiedotus.fi/media/pdf-tiedostot/vilja-ja-viljalajit.pdf
https://www.luke.fi/futurecrops/fi/elamammekasvit/kasvien-kuvauksia/kaniwa/
https://www.luke.fi/futurecrops/fi/elamammekasvit/kasvien-kuvauksia/speltti/
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/fonio
https://www.terve.fi/artikkelit/80164-unohda-vanhat-trendiviljat-freekeh-tulee-ja-valloittaa
https://www.intechopen.com/online-first/food-derived-opioids-production-and-the-effects-of-opioids-on-human-health
https://www.intechopen.com/online-first/food-derived-opioids-production-and-the-effects-of-opioids-on-human-health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
https://www3.uef.fi/documents/250436/2016572/Rosemarie+Lee+2017+%281%29.pdf/3a493548-1202-4c2c-a5e6-355a4bf62fef
https://www3.uef.fi/documents/250436/2016572/Rosemarie+Lee+2017+%281%29.pdf/3a493548-1202-4c2c-a5e6-355a4bf62fef
https://doi.org/10.1016/j.neuro.2019.08.006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://support.pcrm.org/site/R?i=5jV7mfYA5oqaRGndmNOUxg
https://www.aicr.org/support/corporate-partnerships/
https://www.superkidsnutrition.com/work-with-us-new/partnerships/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
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KAHDEKSAS KOKOKASVISRUOKARYHMÄ KOOSTUU SIEMENISTÄ  

 

Miksi  ihmeessä ihmisen pitäisi syödä siemeniä?  

 

Siemeniin on tiivistyneenä aimo annos hyödyllisiä fytokemikaaleja, kuten 

antioksidantteja. Niistä saa myös kuitua, lignaaneja, sekä ripauksen hiven- ja 

kivennäisaineita. Kalsiumia on eniten kuormattomissa seesaminsiemenissä;  

77 mg ruokalusikallisessa. Pellavan ja chian siemenet ovat parhaat 

alfalinoleenihapon (ALA) lähteet: niitä jo ruokalusikallinen päivässä riittää! 

Alfalinoleenihappo (ALA) on toinen kahdesta ihmiselle välttämättömistä kahdesta rasvahaposta. 

Toinen on linolihappo (LA), jota yleensä prosessoidustakin ravinnosta saadaan riittämiin, kovan rasvan 

kyytipoikana. Välttämättömien rasvahappojen (ALA & LA) aineenvaihduntatuotteita tarvitaan 

solukalvoilla, verisuonten ja hermoston toimintaan, vastustuskyvyn ylläpitoon ja elimistön lämpötilan 

säätelyyn.  Niinpä rasvahappojen saanti heijastuu mm.  ihon ja limakalvojen kuntoon ja mielialaan. 

Alfalinoleenihapolla mielialaa ylös...                     ...  ja verenpainetta alas 
 
Toisin kuin yleisesti luullaan,  kalan tai 

kalaöljykapseleiden syönnin ei ole voitu 

osoittaa ehkäisevän masennusta.  Miksi näin? 

Oletko kuullut arakidonihaposta? 

Lääkäri N. Nedley selittää asian vartissa*) 

 

Sen sijaan 54 632 naisen 10 -vuotisessa 

seurantatutkimuksessa jokainen päivittäinen  

0.5 gramman annos alfalinoleenihappoa (ALA)  

yhdistyi liki viidenneksen (- 18%) pienempään 

riskiin. (Lucas M et. al. 2011).   

Sadan hengen satunnaistetussa kaksoissokko-
tutkimuksessa  (Caligiuri et. al. 2014)  pellavan 
siementen syönti 30 g päivässä puolen vuoden 
ajan laski verenpainetta peräti -10 /- 7 mmHg, 
tehokkaammin kuin moni verenpainelääke.  
Tutkitut olivat vähintään 40-vuotiaita, ja heillä 
oli diagnosoitu jokin valtimotauti-ilmentymä.  
Tutkimus oli pitkälti pellavasiemen- ja vilja-
teollisuuden rahoittama, eikä tutkimus-
suunnitelmastakaan selvinnyt ”vehnää, kuitua 
ja rasvasekoitusta” sisältäneen plasebon 
tarkempaa tuoteselostetta.  
 
Koska pellavansiemeniin kertyy kadmiumia, 
pitkäaikaisesti ja säännöllisesti käytettynä niitä 
ei pidä jatkuvasti syödä ruokalusikallista tai 
kahta enempää päivässä.

*) Katso: Dr. Neil Nedley  4.3.2019: The Science behind the Plant-based Diet and Mental Health - 

https://www.youtube.com/watch?v=HoC89_19Ni0&t=4s  Lääkäri Nedleyn tutkimusjulkaisut: 
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Neil-Nedley-19220352

Sidonnaisuudet:  Nedley johtaa mielenterveyshäiriöiden hoitoon keskittyvää instituuttia, ja markkinoi  
lisäravinteita. Katso kokokasvisruokavaliossa tarpeelliset  lisäravinteet tiedostosta tämän pdf:n alapuolelta. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoC89_19Ni0&t=4s
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Neil-Nedley-19220352
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Siemeniä syömällä puhtia paisuvaisiin  
 
Rasvan ja tulehduksellisen kuonan kuormittamien valtimoiden jäykistyessä penikselle käy päinvastoin. 
Verihiutaleilla eli trombosyyteillä on todennettu osuus erektion lannistamisessa. Niiden määrä 
plasmassa kohoaa hyytymistekijöiden karatessa valtimon sisäseinämää varjelevan glykokalyksin 
huomasta sen vaurioituessa. Plasman sitkistyessä verenkierto heikentyy ja alttius mikroskooppisen 
pienille, mutta myös massiivisille tukoksille kasvaa. Tämä liittyy myös COVID-19 komplikaatioihin. 
 

                                                                                                   

Sydänlääkärit C.  Esselstyn,  
B. Montgomery ja K. Williams 
ovat osoittaneet, että 
valtimoiden sisäseinämää eli 
endoteeliä elintavoin 
hellimällä, erityisesti tuoreiden 
lehtevien kasvisten määrää 
ravinnossa kasvattamalla,  sen 
nitrotuotanto ja siten 
valtimoiden joustavuus 
voidaan palauttaa.  

Kuva: Benjah-bmm27 / Wikimedia Commons, European Atherosclerosis Society. 

 
 
Ulkomuotonsa takia pähkinöiksi kutsutut 
mantelipistaasi-puun luumarjojen 
vaaleanvihreät siemenet sisältävät 
runsaasti endoteelin luontaiselle 
nitrotuotannolle tärkeitä antioksidantteja 
sekä glysiini-  ja arginiini -aminohappoja.  
 
Tutkijat (Aldemir et. al. 2011) keksivät 
testata pistaasikuurin tehoa yli vuoden 
erektiohäiriöistä kärsineisiin aviomiehiin. 
17 ylipainoista keski-ikäistä koehenkilöä 
söivät pistaasi-pähkinöitä peräti 100 g 
(520 kalorin edestä) päivittäin tekemättä 
muita tietoisia muutoksia ravinnossaan. 
Painoindeksi ei muuttunut kolmen viikon 
aikana. Rasva-arvot kohentuivat. 
Verihiutaleiden määrä plasmassa  pieneni 
viidenneksellä (P-Tromb ka. 305 -> 242). 
 

Seksuaalinen halukkuus lisääntyi, vaikka 
pistaasipähkinöiden  fytosterolin vaikutuksesta miesten 
testosteronitaso laski viitealueen sisällä  (15.7 -> 13.2 
nmol/l).  Penisten valtimoveren huippuvirtaus kiihtyi 
keskimäärin yli viidenneksen. Erektion toimivuus, 
orgasmikyvykkyys ja tyytyväisyys yhdyntään kohentuivat 
merkitsevästi. Mitään sivuvaikutuksia ei osallistujille 
koitunut. Tutkimuksessa ei ollut vertailuryhmää, minkä 
vuoksi lumevaikutusta ei voida poissulkea. Vaimojen 
mielipidettä ei raportoitu. 
 
Mitä vähemmän glykokalyksia elintavoillaan vaurioittaa, 
sitä pienemmällä pistaasimäärällä pärjää;  
ellei verenkierto-ongelmia ole, niitä ei tarvitse 
kokokasvisruokavalioon sisällyttää. Verenkiertohäiriöistä 
kärsiville puoli kourallista (n. 15 g) päivittäin on passeli 
annos pitkäaikaiskäytössäkin. Sen lisäksi voi (muita) 
siemeniä vielä lusikallisen tai pari nauttia - niistä jokaisella 
on omat hyvät puolensa. Monipuolisuus on valttia myös, 
koska eri siemenet keräävät itseensä eri raskasmetalleja. 
Kohtuukäyttäjän ei niistä tarvitse kantaa huolta. 
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RASVAHAPPOSUHDE ON  SITÄ PAREMPI, MITÄ SUUREMPI PUFA:n SUHDE KOVAAN RASVAAN ON: 
 
PUFA = monityydyttymättömät  

rasvahapot, kuten välttämättömät 

linoli- ja alfalinoleenihappo LA & ALA 

PEHMEÄÄ RASVAA 

 

MUFA  = yksittäistyydyttämättömät 

rasvahapot, PEHMEÄÄ RASVAA 

 

SFA        = tyydyttyneet rasvahapot, 

KOVAA RASVAA 

Kuva: Öljysiementen rasvahappoprofiilit. 
Öljysiementen kartoitushanke/Evira.  

 
 
Potentoi siementen hyödyt vihanneksilla ...    ...äläkä huuhdo niitä suuvedellä hukkaan 
 
Kasviperäisiä nitraatteja saa eniten lehtevistä 
vihreistä kasviksista ja punajuuresta. Muutaman 
mutkan kautta niistä muodostuu hyödyllisiä 
nitrorasvahappoja ( NO2‐FAs) yhdessä ravinnon 
tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa. 
  
Nitrorasvahapot vähentävät verihiutaleiden turhaa 
takertumistaipumusta sekä rauhoittavat tulehdusta 
hillitsemällä valkosolujen liiallista aktiivisuutta ja 
tulehduksenvälittäjäainetuotantoa. Ne edistävät 
valtimon sisäseinämän eli endoteelin 
nitroentsyymin (typpioksidaasi, eNOS)  toimintaa. 

 

Toisin kuin folaattivitamiini, vihannesten nitraatti 
kestää hyvin ruuanlaittoa. Nitraatti muuttuu 
nitriitiksi vasta sylkirauhasten kautta takaisin 
suuhun kierrettyään,  ja kielen takakolmanneksen 
mikrobiston työstämänä. Esimerkiksi Actinomyces-, 
Rothia-, Veillonella-, ja Staphylococcus epidermidis -
lajeilla on tehtävään tarkoitettu entsyymi.  
Syljen mukana näin syntynyt nitriitti niellään 
mahalaukkuun, jonka happamuus mahdollistaa 
PUFA -rasvahappojen liittoutumisen nitriitin 
kanssa. Antimikrobisen suuveden tai happo-
salpaajien käyttö estää reaktion (Lidder et. al. 2013). 

 

 

Kuva: Lääkäri Gregerin NutritionFactsOrg -YouTube -kanavan videosta: Vegetables rate by nitrate 17.2.2012 
https://www.youtube.com/watch?v=cJffz_CRISI  Kuvakreditit: Evan-Amos, Benjah-bmm27, Quadell, Sanjay Acharya, 
Bjankuloski06en, ZooFari ja Whut via Wikimedia Commons, Cory Doctorow / Flickr, ja Raw Candy. 

  
HOX!! Runsaan oksalaattipitoisuutensa takia raparperia ei suositella säännölliseen käyttöön. 
 
Munuaiskiviin taipuvaisille ja/tai munuaisten 
vajaatoiminnasta kärsivillekin kaikenlaiset 
kaalikasvit ovat turvallisia nitrotuoton tehostajia, 
kun taas raparperin ohella oksalaattipitoisten 
pinaatin, mangoldin ja punajuuren käyttöä heidän 
on varminta välttää, samoin kuin suolaa  ja 
eläinproteiinia.  

Suola ja eläinproteiini lisäävät kalsiumin, 
jälkimmäinen  myös oksalaatin ja uraatin 
erittymistä virtsaan. Kasvissyöjillä virtsakivitautia 
esiintyykin kaikkiruokaisia vähemmän. C-vitamiini-
lisää ei kokokasvisruokavaliossa tarvita, eikä sitä 
virtsakiviriskissä olevien tule muutenkaan 
tablettina käyttää - se kun muuttuu oksalaatiksi.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=cJffz_CRISI
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KOKOKASVIS- 
RUOKAVALIOn 

RYHMÄ

Yksi annos= 
8 grammaa  
 
 

Suositus- 
annosmäärä 
päivässä 

Hinta /annos 
HOX!!  
SUOLAAMATTOMIA, 
PAAHTAMATTOMIA 

Suositus- 
määrä 
hinta /pv 
    alk. 

 
AURINGONKUKKA 
kuorittu 
 
CHIA kokonainen 

 
HAMPPU 
kokonainen/kuorittu 

 
KURPITSAN- 
SIEMENET kuorittu 

 
PELLAVA     
kokonainen/kuorittu     
  
PINJANSIEMEN 
kuorittu          
 
PISTAASIPÄHKINÄ 
(oikeasti siemen)  kuorittu 
 
SEESAMINSIEMEN 
kokonainen/kuorittu   
 
UNIKONSIEMEN 
kokonainen/kuorittu 
 

 

1 rkl  
siemeniä 

 
TAI  
 

2 tl  TAHINIA 

eli seesam-
siemenistä 
tehtyä 
levitettä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOX!!   
Luomusiemeniä 
suosien vältyt  
torjunta-aineilta  
sekä minimoit 
nikkelin ja 
kadmiumin 
määrät 

 
1-6-v. 1 annos 
 
6 ikävuodesta 
lähtien  

1-2 annosta 
useampaa 
siemenlajia 
yhteensä.  
 
 
 
 
 
 
 

+ pistaasia 

voi käyttää 

lisäksi 1-2 
annosta 
 
HOX!!  
Raskaana oleville 
ja imettäville 
Ruokavirasto  
on laatinut  
varo-ohjeet 
siementen (kuten 
kalojenkin) 
käytöstä. 

 
CHIA  luomu 0.07e. 
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%
A4%C3%A4st%C3%B6pakkau
kset/81-chia-siemenet-1-kg-
luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8
dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-
zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hB
WmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRca
AtDwEALw_wcB 

                          
HAMPUN 
SIEMENET  0.30 e      
https://www.foodie.fi/
products/search2?ter
m=hampunsiemenet  
 

PELLAVASIEMEN-
ROUHE   0.03 e   
https://www.foodie.fi/pr
oducts/search2?term=pel
lavansiemenrouhe 

 

PISTAASI luomu, 

kuoreton 0.50 e 
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%
C3%A4st%C3%B6pakkaukset/171
-pistaasip%C3%A4hkin%C3%A4-
400-g-kuorittu-luomu.html 

  

TAHINI  0.10 e                                                              
https://www.foodie.fi/produ
cts/search2?term=tahini 

 
2 
annosta 

 
0.15 e 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Ylärivi: Auringonkukka, chia, hamppu. Päällä: Pellava. Alarivi: Kurpitsa, pinja, seesam. 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Auringonkukan ja chian ja pellavan siemenet Pixabay.com.  Hampun, kurpitsan, pinjan ja seesamin siemenet Pxhere.com.  
 

https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/81-chia-siemenet-1-kg-luomu.html?gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaj4EU-zAaNdJQiFjCtXjREuaqhZZ7hBWmOzzJ1SR_bgsXXHiIhkRcaAtDwEALw_wcB
https://www.foodie.fi/products/search2?term=hampunsiemenet
https://www.foodie.fi/products/search2?term=hampunsiemenet
https://www.foodie.fi/products/search2?term=hampunsiemenet
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pellavansiemenrouhe
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pellavansiemenrouhe
https://www.foodie.fi/products/search2?term=pellavansiemenrouhe
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/171-pistaasip%C3%A4hkin%C3%A4-400-g-kuorittu-luomu.html
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/171-pistaasip%C3%A4hkin%C3%A4-400-g-kuorittu-luomu.html
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/171-pistaasip%C3%A4hkin%C3%A4-400-g-kuorittu-luomu.html
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/171-pistaasip%C3%A4hkin%C3%A4-400-g-kuorittu-luomu.html
https://www.foodie.fi/products/search2?term=tahini
https://www.foodie.fi/products/search2?term=tahini


 
 

17 

Lähteet: 

 
Aldemir M, Okulu E, Neşelioğlu S. O Erel & Ö Kayıgil et al. Pistachio diet improves erectile function parameters 
and serum lipid profiles in patients with erectile dysfunction. Int J Impot Res 2011. 23, 32–38. 
https://doi.org/10.1038/ijir.2010.33 Ei sidonnaisuuksia. (luettu 2.1.2021).  
 
Caligiuri S, Aukema H, Ravandi A, Guzman R, Dibrov E, Pierce G. Flaxseed consumption reduces blood pressure 
in patients with hypertension by altering circulating oxylipins via an α-linolenic acid-induced inhibition of soluble 
epoxide hydrolase. Hypertension. 2014 Jul;64(1):53-9. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03179.  
Sidonnaisuudet: Kanadan pellavasiementuottajat  (Flax Council of Canada) tarjosivat siemenet. 
Leipomotuotteet, joihin ne upotettiin, lahjoittivat Canada Bread, the Canadian International Grain Institute ja 
the Food Development Centre. Tutkijat kiittävät Kelley Fitzpatrickia tutkimuksen alkuun saattamisessa.  
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YHDEKSÄS KOKOKASVISRUOKARYHMÄ KOOSTUU PÄHKINÖISTÄ 
 

Vuonna 2018 julkaistussa laajassa tutkimuskoosteessa 15-25 g 
pähkinöitä päivittäin popsivat potivat muita huomattavasti 
harvemmin diabetesta, sydänsairauksia tai syöpää. He kuolivat 
muita harvemmin keuhkosairauksiin, infektioihin, diabeteksen 
komplikaatioihin - myös ennenaikaisen kuoleman riski ylipäänsä oli 
pähkinänpurijoilla muita pienempi.  

 
Päivittäinen kämmenellinen tai pieni 
kourallinen pähkinöitä on monesta syystä 
terveellinen nautinto. Niiden rasvakoostumus 
on siementen tapaan suotuisa. Suomalaisista 
suurin osa syö liian vähän kuituja ja folaattia  
eli B9-vitamiinia. Molempia on pähkinöissä, 
joista saa myös luontaisia antioksidantteja, 
esimerkiksi E-vitamiinia.  
 
Pähkinöiden kalium, magnesium, K-vitamiini ja flavonoidit hyödyttävät verisuoni- ja luuterveyttä. 
Erityisesti palkokasvien ja pähkinöiden proteiineissa muihin aminohappoihin verrattuna runsaasti 
esiintyvä arginiini -aminohappo edistää luontaisen nitron tuottoa valtimoissa.   

 
Pähkinät kannattaa nauttia  suolaamattomia ja 
paahtamattomia. koska suola turvottaa 
glykokalyksia. Runsasproteiinisten ja/tai 
rasvaisten ruoka-aineiden paahtaminen 
korkeissa lämpötiloissa saa aikaan tulehduttavia 
sokeroitumistuotteita (AGEs).   
Kasviperäisiin ruokiin AGE -tuotteita tosin kertyy 
vain murto-osa eläinperäisiin ruokiin nähden, 
eikä niissä ole lainkaan kolesterolia (ks. alla).   

Kuvakaappaus lääkäri M. Gregerin 16.2.2015 videolta: Reducing Glycotoxin Intake to Prevent Alzheimer’s 
https://nutritionfacts.org/video/reducing-glycotoxin-intake-to-prevent-alzheimers/ 

Lisätietoa: Advanced Glycation End-products (AGEs) https://nutritionfacts.org/topics/advanced-glycation-end-products/ 

 
Alla: Ravintotekijätaulukko kokonaisuudessaan lähdeviitteineen omana tiedostonaan Kasasen kootut etusivulla.  

 

Jo pari parapähkinää (vas.) tyydyttää päivittäisen seleenin tarpeen. 
Näitä brasilianpähkinöiksikin kutsuttuja seleenipommeja ei 
pidäkään päivittäin syödä neljää enempää. 
 
Parapähkinöitä ostamalla teet palveluksen myös sademetsälle:   
Risto Isomäki kertoo ”Ruoka, ilmasto ja terveys”- kirjassaan,  että 
pölyttyäkseen parapähkinäpuut vaativat ympärilleen sademetsän 
luontaisen kasvillisuuden ja hyönteistön. Metsäkoneet ja torjunta-aineet 
tuhoaisivat sadon. 

 
FAO on luokitellut saksanpähkinät tärkeimpien 
kasvien listalle niiden ravinteikkuuden vuoksi.  
Niissä on proteiinin lisäksi runsaasti vitamiineja  
(mm. karoteeneja, C- ja E-vitamiineja), mineraaleja, 
flavonoideja, kasvisteroleja, polyfenoleja sekä 
monityydyttymättömiä rasvahappoja. 
 

Kuvat: Jiménez-Colmener et. al. 2010. Orava pxhere.com. Parapähkinät ja saksanpähkinät Pixabay.com. 

https://nutritionfacts.org/video/reducing-glycotoxin-intake-to-prevent-alzheimers/
https://nutritionfacts.org/topics/advanced-glycation-end-products/
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Saksanpähkinöiden terveellisyys on niin vakuuttavasti 
osoitettu, että lihateollisuus on selvittänyt mahdollisuuksia 
hillitä markkinoimiensa tuotteiden terveyshaittoja 
saksanpähkinöitä niihin sekoittamalla.   
 
 
 
 
 
 

 
Madridin yliopiston 
ravitsemustieteen ja farmasian 
laitokset sekä  yliopistosairaala 
yhteistyössä Lihainstituutin kanssa 
ovat  kaavailleet saksanpähkinöistä 
ratkaisuksi dilemmaan , kuinka 
kroonisille sairauksille altistavaa lihaa 
voitaisiin uskottavasti markkinoida  
jopa riskiryhmille.  
 

Omega-3 -ryhmän alfalinoleenihappo ( ALA, n-18:3) on toinen  
ihmiselle välttämättömistä rasvahapoista (ks. siemenkappale 
edellä). Sitä on gramma puolessa kourallisessa (15 grammassa)  
saksanpähkinöitä. Toinenkin välttämätön rasvahappo, linolihappo, 
saadaan pähkinöistä ja siemenistä.  

  
Alfalinoleenihappoa on myös manteleissa - jotka ovat oikeastaan 
kivihedelmiä- , pistaasipähkinöissä - jotka taas ovat siemeniä - ja 
pekaanipähkinöissä (kuva oik.), joskin saksanpähkinöihin verrattuna 
niukasti, 60 - 105 mg/ 15 g. Pientenkin määrien on kuitenkin havaittu 
vähentävän rytmihäiriöiden esiintyvyyttä.   
 

Erityisesti hassel-, pekaani- ja pistaasipähkinät (ks. pistaasit 
siemenkappaleesta) sisältävät paljon proantosyaaniflavonoidia,  
jolla on monia sydän- ja verisuoniterveyden kannalta hyödyllisiä 
ominaisuuksia: Se muun muassa estää rasvojen imeytymistä ja 
vähentää erityisen haitallisen VLDL -kolesterolin muodostumista. 
Pähkinöiden käytön onkin todettu olevan yhteydessä parempiin 
veren rasva-arvoihin. 
 
Maapähkinä (peanut)  ei ole pähkinä 
vaan korkeaproteiininen palkokasvi.  
Maapähkinöistä saa helposti energiaa. 
Muut palkokasvit (herneet, linssit ja 
pavut) ovat käytännössä rasvattomia. 
Maapähkinävoi  ilman lisättyä sokeria, 
suolaa tai emulgointiaineita on hyvä ja 
herkullinen levitevaihtoehto leivän päälle.  

Taulukko (rajattu): Heinonen L.  Diabetesliitto. https://diabeteslehti.diabetes.fi/hyvakysymys/ © Diabetesliitto 2015   
https://diabeteslehti.diabetes.fi/wp-content/uploads/2015/05/Taulukko.png (luettu 7.12.2020).  
Artikkelien kuvakaappaukset  Jiménez-Colmener et. al. 2010. Muut kuvat : Orava Snappygoat.com. Saksanpähkinät, 
pekaanipähkinät, aamiainen  ja hasselpähkinät: Pixabay.com.  Linnut: Piqsels.com.  

https://diabeteslehti.diabetes.fi/wp-content/uploads/2015/05/Taulukko.png
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Vuosittain keskimäärin joka tuhannes ihminen kuolee äkilliseen 
sydänkohtaukseen. Kun sairaanhoitajien seurantatutkimuksessa (NHS) 
muut ruokatottumukset vakioitiin, pähkinöitä vähintään viidesti viikossa 
syöneiden naisten riski menehtyä sydänkohtaukseen oli kolmanneksen 
muita pienempi. Adventistien seurantatutkimuksessa (AHS) pähkinät 
pienensivät sydäninfarktiriskin puoleen. Pelkällä pähkinöiden syönnillä ei 
voi kuitata muutoin epäterveellisten eväiden kulutusta, mutta kuiduttomia 
ruoka-aineita syrjäyttäessään pähkinät parantavat ruokavalion laatua. 

 

 
 Taulukko yllä Bao et. al. 2013, ©  Massachusetts Medical Society, julkaisu Fair use of public interest. 

 
 

Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa (= RCT)  puupähkinät 
ovat laskeneet haitallisen LDL-kolesterolin tasoa, tasoittaneet 
verensokeria ja vaihtelevassa määrin lisäksi lievittäneet elimistön 
hapetusstressiä ja tulehdusta. Myös valtimoseinämän toiminnan on 
osoitettu kohentuneen, mikä auttaa pitämään verenpaineen normaalina.   
 
Huoli käsittelemättömien pähkinöiden lihottavasta vaikutuksesta on 
tutkimusten valossa turha. Sekä RCT- että väestötason havainto-
tutkimuksissa puupähkinöiden syönti on yhdistynyt parempaan 
painonhallintaan. 
  

Lähes 35 000 terveystietoisen brittinaisen poikkileikkaustutkimuksessa (Braun et. al. 2017) oli mukana 
9280 lakto-ovo-vegetaristia. Kohonnutta kolesterolia esiintyi heidän joukossaan viidenneksen 
harvemmin niillä, jotka popsivat pähkinöitä säännöllisesti.  

 
Pähkinöiden syönti yhdistyi selvimmin sekasyöjien hoikkuuteen, vieläpä 
annosriippuvaisesti. Kaikkiruokaisten kolesteroli oli koholla yhtä lailla 
enemmän ja vähemmän pähkinöitä kuluttaneiden keskuudessa.  
   
Eniten pähkinöitä söivät vegaanit. Heilläkin pähkinöiden syönti yhdistyi 
hoikkuuteen aina 60 gramman päiväannokseen asti. Kaikkien 435 vegaanin 
kolesteroliarvot olivat normaalit, söivät he pähkinöitä tahi eivät.  
 

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

https://mutts.com/
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Mantelit eivät ole pähkinöitä, vaan kivihedelmiä.  Ne ovat tutkitusti 
(Berryman et. al. 2015 & 2017)  voilla terästettyä muffinsia parempi välipala:   

6+6 viikon pituiseen vuorovaihtotutkimukseen satunnaistettiin 26 naista ja 
22 miestä. LDL -kolesteroli oli koholla kaikilla 30-65 -vuotiailla osallistujilla.  
2100 kalorin ruokavalio oli muutoin identtinen, mutta jaksoilla syötiin 
päivittäin joko   43 g suolattomia kuorellisia manteleita, tai 
                            22 g sokeria + 20 g valkoisia jauhoja sisältänyt muffinsi.  

 
Proteiinien ja kovan rasvan kokonaismäärä oli 
dieeteissä sama. Kolesterolia oli vain niukasti, 
116 mg manteli- ja 122 mg muffinijaksolla.  
Vatsarasva väheni mantelijaksolla 280 
grammaa ja muffinijaksollakin 90 grammaa. 
Ero oli tilastollisesti merkitsevä.   
 
Ei siis ihme, että manteliteollisuuden 
rahoittamassa tutkimuksessa LDL laski 
lähtötilanteen P-LDL 3.86 mmol/l -tasosta 
mantelijaksolla 3.34:aan ja muffinijaksolla 
3.50:een, edelleen koholle jääden.   
 
Lähtötilanteessakin viitealueella olleet 
triglyseridit ja verensokeri eivät muuttuneet 
merkitsevästi kummallakaan jaksolla.  
Tutkijoiden johtopäätös (vapaa suomennos): ”-
-  manteleiden syönti 40 g päivässä voi olla 
helppo tapa estää terveitä ihmisiä 
sairastumasta sydän- ja verisuonitauteihin.” 

Penn Staten yliopiston arvostettu professori 
Kris-Etherton oli innoissaan myös jatko-
tutkimuksen tuloksista. Niistä uutisoitiin:  
“Päivittäinen kourallinen manteleita lisää 
hyvän HDL-kolesterolin määrää 19%, ja 
kohentaa sen toimintaa  6.4%,  edistäen siten 
valtimoplakkien sulamista.”  
 
HDL itse asiassa laski (ks. taulukko yllä) 
molemmilla jaksoilla, mutta 14 normaali-
painoisen (BMI < 25) henkilön osalta manteli-
jaksolla tapahtunut HDL-lasku oli vähäisempi 
kuin muffinijaksolla...   
 
Kokokasvisruokavalion teho valtimotaudin 
hoidossa on kuvantamistutkimuksin osoitettu.  
Mantelitutkimuksessa valtimoplakkien 
sulaminen teoretisoitiin HDL-kolesterolini 
fragmenttimääritysmittausten perusteella 
mahdolliseksi.  

Vastaavalla tavalla tuotiin julki SYSDIET - (ks. etusivulta RUOKAVALIOT -tiedosto), MedDairy- ja 
MedPork -tutkimusten tuloksia. Jälkimmäiset lääketieteen tohtori Lempiäisen blogissa:  
Sidonnaisuuksia ravitsemussuositusten taustalla 9.5.2020:  
http://aallonpituuksia.blogspot.com/2020/05/sidonnaisuuksia-ravitsemussuositusten.html 
 
Taulukko (rajattu): Heinonen L.  Diabetesliitto. https://diabeteslehti.diabetes.fi/hyvakysymys/ © Diabetesliitto 2015   

https://diabeteslehti.diabetes.fi/wp-content/uploads/2015/05/Taulukko.png (luettu 7.12.2020).  

Kuva: Mantelit Pxhere.com.  Sarjakuvat mutts.comics.com. 

http://aallonpituuksia.blogspot.com/2020/05/sidonnaisuuksia-ravitsemussuositusten.html
https://diabeteslehti.diabetes.fi/wp-content/uploads/2015/05/Taulukko.png
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KOKOKASVIS-
RUOKAVALIOn 

RYHMÄ 
 

Suolaton, paahtamaton 
ja sokeroimaton 

SUOSITUSMÄÄRÄ 
1-6-v.  1 annos, yli 6-vuotiaille 

1-2 annosta / pv 

useampaa lajia yhteensä 
1 pähkinäannos riittää, jos 
siemeniä menee 2 annosta.  
Eivät kasvitieteellisesti pähkinöitä 

ANNOSKOKO  
poikkeukset *) **) 

puoli  omaa 
kourallista / 
/ 2 rkl / 15 g 
HINTA yhtä 
annosta kohden: 

CASHEWPÄHKINÄ 
 
HASSELPÄHKINÄ 
 
KARUKA 
https://en.wikipedia.org/wiki/Karuka 

 

MAAPÄHKINÄ 
= Peanut (palkokasvi) 

   MAAPÄHKINÄVOI 
 
MAKADAMIA 
 
 
 
MANTELI 
(kuuluu kivihedelmiin) 
 

MONGONGO 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mankettipuu  

&https://www.hs.fi/tiede/art-2000003551149.html 

 
PARAPÄHKINÄ*) 
= Brazil Nut 
 

 
PEKAANIPÄHKINÄ 

 
PISTAASI **) 
(oikeasti siemen, ks. edellinen kappale) 

 
PYÖKKIPÄHKINÄ 
https://www.eatweeds.co.uk/beech-fagus-
sylvatica 
 

SAKSANPÄHKINÄ 
= Walnut 

 
TAMMENTERHO 
https://www.ekokuu.fi/tammi/ 

LuomuCASHEW 
https://www.foodie.fi/products/search2?term=p%
C3%A4hkin%C3%A4t 
 

LuomuHASSELPÄHKINÄ 
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yano-
luomu-1-kg-hasselpahkina 
 
LuomuMAAPÄHKINÄ 
https://www.foodie.fi/products/search2?term=p%
C3%A4hkin%C3%A4%20luomu 
MAAPÄHKINÄVOI  
https://www.foodie.fi/products/search2?term=ma
ap%C3%A4hkin%C3%A4voi 
 

LuomuMAKADAMIA 

https://feelvivid.fi/fi/superfoodit/170-
macadamiap%C3%A4hkin%C3%A4-400-g-luomu-
raaka.html 
 

 LuomuMANTELI   
https://www.foodie.fi/products/search2?term=p%

C3%A4hkin%C3%A4t         
     + 
Parapähkinä *) 1 kpl /pv    
 

Luomuparapähkinä 
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkau
kset/135-parapahkina-luomu-raaka-
2kg.html?gclid=CjwKCAiArbv_BRA8EiwAYGs23KETTVP6zc
yTQy1Tkc60bfNQ7df_SXnjF_YFLccC7uH-SCsgJ-
OCShoCZeMQAvD_BwE 

 

LuomuPEKAANIPÄHKINÄ 
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yano-
luomu-500-g-pekaanipahkina 

                   + 

Pistaasia voi käyttää lisäksi  

1-2 annosta **) 
LuomuPISTAASI, kuoreton 
https://feelvivid.fi/fi/s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6pakkaukset/17
1-pistaasip%C3%A4hkin%C3%A4-400-g-kuorittu-luomu.html 

  

 

LuomuSAKSANPÄHKINÄ 
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/yano-luomu-1-kg-
saksanpahkina?searchTerm=saksanp%C3%A4hkin%C3%A4%20luo
mu 

 
0.30 e 

 
0.30 e 

 
 

0.10 e 
 

0.45 e 
 
 

0.70 e 
 
 

0.40 e 
 
 
*) Parapähkinä-
annos = 3 kpl, 
korkean seleeni-
pitoisuuden takia. 

 0.10 e /kpl  
          = 0.30 e 
 
 
        0.50 e 
 
 
**)  siemen 

 ->  1 annos  
   = 8 g = 1 rkl 

          0.50 e 

 
0.35 e 

**) WHO:n ja FAO:n yhteinen asiantuntijaelin JECFA on määrittänyt epäorgaanisen arseenin päivittäisen 

pitkäaikaiskäytön BMDL05 (bench mark dose 0.5%) -arvoksi 3,0 µg painokiloa kohden vuorokaudessa.  
EFSA asetti  BMDL01 -arvon välille 0.3-8 ug/painokilo/vrk. Eviran v. 2007 öljysiemenhankkeessa korkein 
arseenipitoisuus oli unikonsiemenissä  0.11 mg/kg. Maailman korkein arseenipitoisuus (2.7 mg/kg)  on mitattu Iranin 
Kalehghoochin alueen pistaasipähkinöistä, 2.16 ug arseenia  8 gramman annosta kohden. 45-kiloinen henkilö yltäisi 
EFSAn arvon alarajalle Kalehghoochin pistaasipähkinöitä 7 rkl eli 50 g päivittäin popsien. 
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