Mitä, miten ja miksi LCHFruokavalio?
Mitä, miten ja miksi LCHF`Vähän hiilihydraatteja ja runsaasti
rasvoja sisältävässä ruokavaliossa (LCHF) hiilihydraattien
saantia korvataan hyvillä rasvoilla. LCHF-ruokavaliot
(ketogeeninen ruokavalio ja Atkinsin dieetti) ovat suosittuja
etenkin laihduttajien keskuudessa, sillä ne laihduttavat
nopeasti ja tehokkaasti.
Vähän hiilihydraatteja sisältävässä ruokavaliossa elimistö
opetetaan käyttämään energianlähteenä sekä ravinnosta saatua
että rasvasoluihin varastoitua rasvaa, josta aineenvaihdunta
valmistaa energiaravinteiksi kelpaavia ketoaineita.
Lääketieteellisesti suhtautuminen LCHF-dieetteihin on hyvin
kaksijakoinen. Perinteisemmän rasvateorian mukaan rasvat ovat
syypäitä lähes kaikkiin terveysongelmiin ja kaikkiin maailman
muihinkin ongelmiin nälänhädästä Antti Rinteen hallitukseen.
Kasvavan tutkimusaineisto haastaa perinteiset ja fakkiutuneet
opit rasvojen haitallisuudesta. Yleistä tieteellistä
konsensusta rasvojen terveyshaitoista ja -hyödyistä ei
kuitenkaan vallitse.

Miten noin niin kuin aikuisten
oikeasti? Kannattaako ketoilu?
Täällä Ruokasodan ketonurkkauksessa haluan tarjota
objektiivisen ja kattavan kuvan ketogeenisistä ruokavalioista,
Atkinsin dieetistä ja muista pahamaineisista moraalia ja

terveyttä turmelevista LCHF-ruokavalioista. Yritän tarjota
terveellisiä LCHF-reseptejä ja vinkkejä ketoiluun. Katsotaan
kuin tämä etenee.
Lähdin tähän seikkailuun 02.12.2019. Aiemmat kokemukseni
vähähiilihydraattisesta
ruokavaliosta
olivat
hyvin
rohkaisevia, mutta niistä on jo vuosia. Sen jälkeen
vyötärönympärys on harpannut kolme paitakokoa ja paino 20
kiloa. Tervetuloa mukaan!
Asetun itse ruokavalion keskiöön koekaniiniksi. Kommentoin
ketonurkkauksessa viimeaikaista keskustelua ketogeeenisten
ruokavalioiden ympärillä, tuoreita tutkimuksia ja uutisia sekä
omia havaintojani. Lähtöpainoni on 92 kg ja vyötärölihavuus
alkaa olla hengenvaarallisella tasolla. Lisäksi sairastan
etenevää multippeliskleroosia, mikä vaikuttaa
aktiivisuuteen sitomalla minut käytännössä

fyysiseen
tuoliin.

Tavoitepainoni on 72 kg. Verenpaineeni ovat nyt riskirajoilla
(keskimäärin 80-90 alapaine ja yläpaine 135-150 tasolla).

Vähän hiilihydraatteja, mutta runsaasti rasvaa ja proteiineja
sisältävä ruokavalio ylläpitää kylläisyyden tunnetta
hiilihydraatteja paremmin. Tämän seurauksena ravinnosta saatu
kokonaisenergia yleensä laskee, mikä edistää laihtumista.
Kaikissa ruokavalioissa on kuitenkin muistettava turvata
välttämättömien ravintoaineiden saanti. Se on terveyden
kannalta olennaista.
Laihtumisen lisäksi LCHF-dieetti auttaa ylläpitämään
terveyttä, kuten European Journal of Clinical Nutrition kertoo
katsauksessaan. Tuoreiden tutkimusten valossa LCHFruokavaliolla on suotuisia vaikutuksia
aikuistyypin diabetekseen
eräisiin syöpiin
munasarjojen monirakkulaoireyhtymään (PCOS)
Alzheimerin tautiin
sydämen terveydelle

etenevään multippeliskleroosiin
Varoituksen sana on paikallaan: tutkimukset ovat antaneet
ristiriitaisia
tuloksia
LCHF-ruokavalioiden
terveysvaikutuksista. Vähän hiilihydraatteja, kohtuullisesti
proteiineja ja runsaasti rasvoja sisältävien ruokavalioiden
pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta.
Lääketieteellisessä Lancet-julkaisussa esitetyn tutkimuksen
mukaan LCHF lisää kuolleisuutta kaikkiin syihin, mutta sama
ilmiö toteutuu U-käyrän toisessa päässä; myös eniten
hiilihydraatteja syövien kuolleisuus kasvaa saman tutkimuksen
perusteella verrokkeihin nähden. Mistä tällainen voisi johtua?
On luultavaa ja jopa todennäköistä, että molemmissa ääripäissä
ruokavalion yksipuolisuuden vuoksi syntyy puutoksia
välttämättömistä ravintoaineista. Erään toisen tutkimuksen
mukaan terveyden kannalta tärkeintä ei ole se, kuinka monta
pizzaa tai hampurilaista syö, vaan se, että samalla saa kaikki
välttämättömät ravintoaineet. Välttämättömien ravintoaineiden
merkitystä terveydelle ei voi korostaa liikaa.
On jännä, että varsin monille LCHF-ruokavalio on punainen
vaate, joka herättää suoranaista raivoa. Samanlainen vihainen
asennoituminen on havaittavissa suhtautumisesta kasvisruokaan,
lihan rajoittamiseen, vegaanisuuteen ja paleo-dieetin
noudattamiseen. Yhteistä kaikille näille ruokavalioille on se,
että niillä pyritään ylläpitämään terveyttä. Jonkin rajatun
ruokavalion
noudattaminen
johtaa
nopeasti
paljon
syvällisempään
ravintoaineiden
ja
aineenvaihdunnan
ymmärtämiseen, kuin mihin raivokkaimmat ruokavalioiden
vastustajat koskaan yltävät. Miksi sortua trendikkäisiin
ruokavalioihin, jotka muuttuvat nopeammin kuin muoti?
En halua asettaa ruokavalioita paremmuusjärjestykseen.
Useimmat niistä painottavat välttämättömien ravintoaineiden
saantia ja karsivat epäterveellisiä tai elimistön kannalta
turhia ravintoaineita pois. On valtavasti tutkimusnäyttöä

siitä, että esimerkiksi kasvisruokavaliot ja vegaanisuus ovat
oikein noudatettuina hyvin terveellisiä.

Tärkeimmät syyt miettiä mitä suuhunsa
laittaa ovat
Aikuistyypin diabetes
The
International
Diabetes
Federation
arvioi
maailmanlaajuisesti aikuistyypin diabetekseen sairastuneiden
määräksi yli 400 miljoonaa vuonna2015. Sairastuneiden määrä
lisääntyy nopeasti.
Tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa esidiabetesta sairastaa yksi
kolmesta aikuisesta ja yhdeksän kymmenestä esidiabetesta
sairastavasta ei tiedä olevansa sairas ennen kuin esidiabetes
pahenee diabetekseksi. Pelkästään Yhdysvalloissa aikuistyypin
diabetesta sairastavia on lähemmäksi 10 % väestöstä ja joka
vuosi diagnosoidaan 1,4 miljoonaa uutta sairastunutta.
Yhdysvalloissa diabeteksen hoitomenot olivat 245 miljardia
dollaria vuonna 2012 ja kasvavat vuosittain.
Maailmanlaajuisesti diabetes aiheutti arviolta 1,5 miljoonaa
ennenaikaista kuolemantapausta vuonna 2012. Sairastuneiden
määrä, hoidon hinta ja kuolleisuus lisääntyvät joka vuosi.
Tyypin 2 diabetes on elintaso- ja elintapasairaus, johon
vaikuttavat mm. lihavuus (erityisesti vyötärölihavuus), ikä,
vähäinen liikunta ja huonot ravitsemustottumukset. Tutkimusten
mukaan LCHF-ruokavaliot pienentävät sairastumisen riskiä ja
vähentävät aikuistyypin diabetesta sairastavien lääkkeiden
tarvetta. Esimerkiksi Ruotsissa LCHF on aikuistyypin
diabeteksen hoidossa hyväksytty ruokavalio.

Lihavuus
Lihominen on maailmanlaajuinen ongelma. Se tappaa jo enemmän
ihmisiä kuin aliravitsemus. Vuoden 1975 jälkeen lihavien määrä
on kolminkertaistunut. Ylipainoisia aikuisia maailman
väestöstä oli vuonna 2016 yli 1,9 miljardia. Näistä 650
miljoonaa eli 39 % oli lihavia. Alle 5-vuotiaista lapsista
jopa 41 miljoonaa ja 5-19-vuotiaista 340 miljoonaa oli samana
vuonna ylipainoisia tai lihavia. Luvut ovat käsittämättömiä.
(WHO)
WHO:n

mukaan

ylipainoisia

ovat

ihmiset,

joiden

BMI

(painoindeksi) on 25 tai suurempi. Lihavia ovat ihmiset,
joiden BMI on 30 tai suurempi.
Lihavuus on lisääntynyt dramaattisesti. Lihavien ja
ylipainosten osuus lapsista oli 4 % vuonna 1975. Nyt lapsista
lähes viidennes (18 %) on ylipainoisia tai lihavia. Vuonna
1975 ylipainoisten ja lihavien 5-19-vuotiaiden osuus
ikäryhmässä oli vain 1 %, vuonna 2016 saman ikäisten

ylipainoisten ja lihavien osuus oli ikäryhmän tytöistä 6 % ja
pojista 8 %.
Lihavuus kasvattaa mm. sydän- ja verisuonitautien, metabolisen
oireyhtymän, aikuistyypin diabeteksen, syöpien, luunmurtumien
ja erilaisten nivel- ja selkävaivojen sekä ennenaikaisen
kuoleman riskiä.

Suolistotulehdukset (ärtyvän suolen oireyhtymä eli IBS)
Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) vaivaa jopa 10-15 prosenttia
maailman aikuisväestöstä. IBS ei sinänsä ole hengenvaarallinen
sairaus,
mutta
sen
vaikutukset
elämänlaatuun
ja
terveydenhoidolliset kustannukset ovat merkittäviä. IBS on
suurin sairauspoissaolopäivien
jälkeen.

syy

tavallisen

flunssan

Tulehdukselliset suolistosairaudet yleistyvät nopeasti.
Suomessa myös paksusuolen syöpä lisääntyy, mutta lisääntymisen
syytä ei tunneta.
Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus ovat kroonisia
suoliston tulehduksellisia sairauksia, jotka oireilevat mm.
ripulina, verisenä ulosteena ja vatsakipuina. Molemmat
edellyttävät perinnöllisen alttiuden sairastua, mutta
sairastuminen käynnistyy usein jonkin infektion (kuten
turistiripulin) tai stressin seurauksena. Riskitekijöitä ovat
lisäksi runsaasti eläinperäistä proteiinia sisältävä ja
rasvainen ruoka sekä D-vitamiinin puutos.
Ärtyvän suolen oireyhtymää sairastaa Suomessa jo noin 300 000
henkilöä ja esiintyvyys aikuisväestössä on 10 %.
Diagnosoitujen keliakiatapausten ja tulehduksellisten
suolistosairauksien esiintyvyys on 1 prosentin luokkaa
molempien kohdalla.
Ärtyvän suolen oireyhtymän tavallisia oireita ovat: vatsan
turvotus, vatsakipu sekä ummetus- ja ripulioireet. Oireiden

taustalla voi olla mm.
Tavallista herkempi vatsan alueen kipuaistimus (alhainen
kipukynnys)
Lisääntynyt kaasun tuotto paksusuolessa ja mahdollisesti
ohutsuolessa
Häiriöitä suoliston mikrobitasapainossa
Matala-asteinen tulehdus suolessa
Suoliston voimakas ja kivulias supistelu tai suolen
toiminnan laiskistuminen

FODMAP-hiilihydraattien
(fermentoituvien
hiilihydraattien) rajoittaminen helpottaa viimeaikaisen
tutkimusnäytön perusteella ärtyvän suolen oireyhtymää.
FODMAP-hiilihydraatit ovat kasvikunnan tuotteissa
esiintyviä huonosti ohutsuolessa imeytyviä kuitumaisia
hiilihydraatteja.
FODMAP-hiilihydraattien
huono
imeytyminen ohutsuolessa päästää näitä paksusuoleen,
jossa ne fermentoituvat paksusuolen mikrobien
vaikutuksesta. Fermentaatio on sinänsä aivan
luonnollinen ja hyvä reaktio, mutta IBS-potilailla se
aiheuttaa oireita.

Laktoosi-intoleranteilla ihmisillä oireita aiheuttaa
maitotuotteet. Ksylitoli, sorbitoli, laktitoli,
maltitoli, mannitoli ja isomalti, luumut ja kivelliset
hedelmät, omenat, sienet, raffinoosi, inuliini, vehnä,
ruis, ohra, palkokasvit, sipulit, kaalikasvit ja
vesimelonit, jogurtit ja fruktoosi selittävät oireita
monilla ärtyvän suolen oireyhtymää sairastavilla.
Kesäkuussa 2009 Clinical Gastroenterology and Hepatology lehdessä julkaistun tutkimusraportin mukaan hyvin vähän
hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio helpottaa ärtyvän suolen
oireyhtymän oireita. On jonkin verran tieteellistä näyttöä
siitä, että suolisto-oireet helpottavat LCHF-ruokavaliolla.
Alkoholista riippumaton rasvamaksa (NAFLD)
Alkoholista riippumaton rasvamaksa yleistyy nopeasti myös
Suomessa. Maksan vähäinen rasvoittuminen ei välttämättä ole
vaarallista, mutta se voi johtaa vakavampiin sairauksiin,
kuten NASH (non-alcoholic steatohepatitis), jossa maksan
rasvoittuminen assosioituu maksan tulehdukseen. Se voi johtaa
maksan arpeutumiseen ja maksakirroosiin. Rasvamaksa ei
välttämättä juuri oireile ennen kuin se pahenee
maksatulehdukseksi.
NAFLD liittyy lihomiseen, metaboliseen oireyhtymään,
esidiabetekseen ja aikuistyypin diabetekseen. Mikä maksan
rasvoittumista
aiheuttaa.
Tästä
vallitsee
useita
tieteellisesti perusteltuja näkemyksiä. Tutkimuksissa on
havaittu, että vakavampaan NASH-tautiin vaikuttavat mm.
–
–
–
–
–

Oksidatiivinen stressi
Inflammaatio
Maksasolujen nekroosi eli maksasolujen kuoleminen
Rasvakudoksen inflammaatio
Suoliston mikrobiomin epätasapaino (huono bakteerikanta)

Alkoholista

riippumattoman

rasvamaksan

riskitekijöistä

lihavuus on ylivoimainen ykkönen. Lihavista kahdella
kolmanneksella on rasvoittunut maksa. Insuliiniresistenssi ja
aikuistyypin diabetes sekä PCOS kasvattavat myös maksan
rasvoittumisen riskiä.
Tehokkain tapa hoitaa rasvoittunutta maksaa on laihduttaminen.
Myös lisättyjen sokereiden ja aivan erityisesti teollisen
fruktoosisiirapin saannin vähentäminen päivittäisestä
energiansaannista
on
järkevää,
koska
fruktoosin
aineenvaihdunta tapahtuu maksassa ja pieni osa fruktoosista
muutetaan aina triglyserideiksi maksassa.
Vähän hiilihydraatteja ja runsaasti rasvaa sisältävistä LCHFruokavalioista ja niiden terveysvaikutuksista voidaan toki
olla montaa mieltä, mutta varmaa on se, että oheiset
ravitsemukseen liittyvät epidemiana leviävät sairaudet eivät
johdu
siitä,
että
kourallinen
ihmisiä
rajoittaa
hiilihydraatteja ja korvaa
energiansaannista rasvoilla.

merkittävän

osan

päivän

Jos LCHF ei paranna mainittuja sairauksia, on todennäköistä,
että oksidatiivisen stressin ja inflammaation hillitseminen
sekä laihtuminen helpottavat oheisten sairauksien oireita ja
laskevat sairastumisriskiä LCHF-ruokavaliolla.
Nykyiset elintavat, energiatiheät ja ravitsemukseltaan köyhät
ruoat sekä stressi ja jatkuva kiire ylläpitävät ja levittävät
lihavuusepidemiaa,
metabolista
oireyhtymää,
suolistosairauksia, diabetesta, rasvamaksaa jne. Siksi mikä
tahansa ruokavalio kasvisruokavaliosta välimerelliseen tai
LCHF-ruokavalioon sekä ymmärrys ravintoaineista ja
aineenvaihdunnasta voi laskea sairastumisen riskiä ja
ylläpitää terveyttä ja terveellistä painonhallintaa.
Joskus lääketieteessä tuntuu olevan vallalla ajatus, että jos
auto liikkuu, ei autolla kannata ajaa ennen kuin tiedetään
mihin sen liikkuminen perustuu. Tarvitaan siis lisää
tutkimuksia. Se on hyvä asia. LCHF toimii ja sitä noudattavat

ihmiset raportoivat jatkuvasti laihtumisesta ja terveyden
kohenemisesta, mutta teoriassa sitä ei kannata noudattaa,
koska vielä ei sataprosenttisesti ymmärretä, miksi se toimii.
LCHF-ruokavalion pitkäaikaisvaikutuksista ei ole olemassa
tutkittua tietoa ja siksi siihen suhtaudutaan vielä hyvin
varovaisesti. Jokaisen on järkevää kuunnella ja seurata oman
elimistönsä lähettämiä viestejä.
Ruokasotaa aloitellessani vuosia sitten uskoin, että jos kysyn
oikeat kysymykset, löydän myös oikeat vastaukset. Nykyään olen
paljon skeptisempi. Uskon, että ei ole oikeita kysymyksiä ja
oikeita vastauksia. Kaikkiin lupauksiin, joita nettivideoissa
ja kirjoituksissa annetaan, kannattaa suhtautua terveen
skeptisesti.
Helppoja ja yleispäteviä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin ei
ole. LCHF ei ole ruokavalio, joka soveltuu kaikille tai
parantaa kaikki vaivat. Se on tehokas laihdutusruokavalio,
joka tutkimusten mukaan voi vähentää oksidatiivista stressiä
ja inflammaatiota. Stanfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen
mukaan sekä kaloreita rajoittamalla että runsaasti rasvaa
sisältävällä ruokavaliolla laihtuu, mutta molemmissa
tutkimusryhmissä esiintyi paljon vaihtelua seurattujen
henkilöiden laihtumisen suhteen.

Kesäkurpitsanuudelit

Okei, miten aloitan?
Aineenvaihdunta
on
mutkikas
järjestelmä.
Ihmisten
painonhallintaan vaikuttaa lukemattomia tekijöitä stressistä
hormoneihin ja perinnölliseen lihomisalttiuteen. Jotkut eivät

liho ja toiset keräävät varastorasvoja luokattoman helposti ja
nopeasti. Toisaalta joillekin arkiliikunta ja tasapainoinen
ruokavalio riittävät hyvän terveyden ylläpitoon, kun taas
sairaalloisen lihavien laihtuminen vaikuttaa jo mahdottomalta.
Jörn Donner totesi, että lukeminen kannattaa aina. Hän oli
oikeassa. Sama pätee laihduttamiseen ylipainoisilla.
Laihtuminen parantaa terveyttä ja lisää terveitä elinvuosia.
Se, miten ihminen laihtuu, on vähemmän tärkeää kuin se, että
ihminen laihtuu. Tavallaan on ristiriitaista, että ihmisiä
syyllistetään ja pelotellaan onnistumisesta, perustuu
onnistuminen sitten vegaaniruokavalioon tai Atkinsin
dieettiin. Jos ihmisen verenkuva, paino, verenpaine,
verensokeri ja yleinen hyvinvointi kohenevat, onko sillä
väliä, päästiinkö tulokseen
kasvisruokavaliolla.

LCHF-ruokavaliolla

vai

Tärkeintä on, että ihminen saa ravinnostaan kaikki
välttämättömät ravintoaineet. Laajemmin on havaittu, että
vähemmän
energiaa
sisältävä
ravinto
(syödyistä
makroravinteista riippumatta) ylläpitää terveyttä ja terveitä
elinvuosia.
Tämä
(histonideasetylaaseista).

johtunee
Esimerkiksi

sirtuiineista
SIRT1 säätelee

keskeisiä metabolisia prosesseja ja sillä on tärkeä merkitys
aineenvaihdunnan säätelyssä.
SIRT1 säätelee mm. mitokondrioiden biogeneesiä sekä energiaja rasvametaboliaa, oksidatiivista stressiä ja vaikuttaa
esimerkiksi lihavuuteen ja diabetekseen. SIRT1 säätelee
todennäköisesti tulehdusvaisteita ja kudosten atrofioitumista
sitoutumalla NF-kB:en. SIRT2 vaikuttaa solunjakautumiseen.
Henkilöiden, jotka päättävät kohentaa terveyttä ja laihtua
LCHF-ruokavalion
avulla,
on
syytä
syödä
hiilihydraattirajoitteista
riippumatta
mahdollisimman
monipuolisesti.
On jonkin verran tutkimusnäyttöä, jonka mukaan kasviperäisten

proteiinien ja rasvojen saanti LCHF-ruokavaliossa ylläpitää
terveyttä paremmin kuin eläinperäiset rasvat ja proteiinit.
Ruokavalion sallimia kasviksia on hyvä syödä runsaasti. Niistä
saa kuituja, antioksidantteja, polyfenoleita, vitamiineja,
mineraaleja jne., joita elimistö tarvitsee. Rasva on LCHFruokavaliossa polttoaine, mutta keho tarvitsee myös
aminohappoja, kuituja, vitamiineja jne.
Ensimmäinen ja kenties yksi tärkeimmistä ravintoon liittyvistä
valinnoista koskee lisättyjen sokereiden, valkoisten jauhojen
ja voimakkaasti raffinoitujen elintarvikkeiden välttämistä.
Pelkästään tämä pieni muutos elämäntavoissa voi auttaa
laihtumaan ja parantamaan yleistä hyvinvointia. Vaaleat leivät
kannattaa korvata täysjyväviljoista leivottuihin leipiin,
makeisista ja virvoitusjuomista on hyvä luopua kokonaan jne.
Minä en laske kaloreita tai hiilihydraatteja lainkaan. Tiedän
suurin piirtein, mitä kasviksia voin syödä ja sen jälkeen
seuraan vain omaa kylläisyyttäni. Luultavasti saan
päivittäisestä energiastani nyt yli puolet rasvasta, 30
prosenttia proteiineista ja 10-20 % hiilihydraateista. Se ei
aivan noudata ketogeenistä ruokavaliota tai Atkinsruokavaliota, mutta toisaalta olen luopunut lisätyistä
sokereista, runsaasti tärkkelystä sisältävistä perunoista ja
riisistä sekä viljoista ja korvaan noiden rajoittamisen
tuottaman energiavajeen rasvoilla.
Tämä on kolmas päivä ruokavaliomuutokseni jälkeen. Kaksi
ateriaa päivässä on pitänyt minut kylläisenä ja energisenä
kahtena ensimmäisenä päivänä. Olen syönyt lounasbrunssin
puolen päivän tienoilla ja päivällisen 17-18 aikaan.
Molempien päivien ruoka on koostunut suuresta määrästä
sallittuja kasviksia (tomaatit, kurkku, kaali, paprika,
salaatti, kesäkurpitsa), rasvasta ja proteiinista (jauheliha,
kana). Mitään välipaloja tms. ei ole tehnyt mieli. Yhtenä
huomiona olen havainnut, että suoli on toimin poikkeuksellisen
hyvin ja täsmällisesti. Se on ilahduttavaa, sillä minulla on

ollut ärsyttäviä suolistovaivoja.
Eilinen ruoka (0.12.2019)
Heräsin viiden aikaan. Join aamun ja aamupäivän aikana 4
kupillista mustaa kahvia. En ole koskaan ollut aamupalan
ystävä.
Nälkä tuli kello 11 ja 12 välillä, jolloin tein kanasalaattia
lounaaksi. Salaattiin tuli jäävuorisalaattia, kurkkua,
tomaatteja ja keitettyjä vihreitä papuja. Paistoin ja maustoin
(pippurilla, suolalla ja chilillä) kanafileistä leikkaamani
suikaleet runsaassa voissa. Tein majoneesin itse: 2 dl
rypsiöljyä, muna, korkillinen etikkaa, 0,5 tl suolaa, 1 tl
mustapippuria, 1 tl valkosipulijauhetta, 1 tl chilimurskaa
öljyssä, 2 tl currya. Näin syntyy hyvin kiinteä majoneesi,
jota pehmensin 1,5 desillä rasvaista maustamatonta
turkkilaista jogurttia. Sekoitin ainekset keskenään ja hyvää
tuli. Se oli lounas.
Iltapäivällä join melkoisesti vettä. Päivälliseksi tein ison
täytetyn kesäkurpitsan, johon tuli täytteeksi mm. paistettua
jauhelihaa, tomaattikastiketta ja runsas juustokuorrutus.
Päivällisen jälkeen join vielä 4 kupillista teetä.
Ruokavalion noudattamisessa on tärkeää seurata ja kuunnella
omaa elimistöä
LCHF
sisältää
useita
koulukuntia
ja
erilaisia
ravintohifistelijöitä
mahtuu
jokaiseen
koulukuntaan
ruokavalioista
riippumatta.
En
pidä
hifistelyä
tarkoituksenmukaisena. Pääpiirteitten ollessa selvät henkilön
tulee kuunnella omaa elimistöään, eikä jotain gurua.
Hiilihydraattien
määrä
LCHF-ruokavaliossa
lasketaan
maksimissaan 50 grammaa päivätasolle, mutta mieluummin
vieläkin alemmalle tasolle, jos tarkoituksena on ketoosiin
pääsy.
Atkinsin ruokavalio

Atkinsin ruokavalio koostuu neljästä vaiheesta:
Vaihe 1: Hiilihydraattien määrä lasketaan 20 grammaan
päivässä. Tämä jatkuu 2 viikkoa.
Vaihe 2: Päivittäiseen syömiseen lisätään pähkinöitä,
vähäisiä määriä hedelmiä ja vähähiilihydraattisia
vihanneksia.
Vaihe 3: Asetetun painotavoitteen lähestyessä
hiilihydraattien saantia voidaan lisätä.
Vaihe 4: Ruokavalioon otetaan mukaan täysjyväviljoja ja
muita terveellisiä hiilihydraatteja sen verran, että
paino pysyy tasaisena.
The ketogeeninen ruokavalio
Ketogeeninen
ruokavalio
rajoittaa
hiilihydraatteja
merkittävästi ja tähtää ketoosiin, jossa elimistö alkaa
tehokkaasti käyttää rasvoja solujen energian lähteenä.
Ketogeeniset
ruokavaliot
jakautuvat
opillisten
ja
tavoitteellisten erojen puitteissa eräänlaisiin koulukuntiin.
Tavallisesti
tavoitteena
on
laskea
päivittäinen
hiilihydraattien saanti 5-10 prosenttiin päivittäisestä
energiasta. Määrällisesti tämä tarkoittaa noin 20-50 grammaa
hiilihydraatteja/päivässä.
Ruokavalion tavoitteena on ketoosi, joka on luonnollinen tila,
kun elimistö ei saa riittävästi energiaa hiilihydraateista.
Ketoosissa elimistö alkaa pilkkomaan varastoimiaan
rasvahappoja ketoaineiksi, joita solut voivat hyödyntää
energian tuotannossa. Ketoosia ei tule sekoittaa vaaralliseen
happomyrkytykseen, ketoasidoosiin. Ketoasidoosissa veren
ketoainepitoisuudet nousevat jopa kymmenkertaisiksi ketoosiin
verrattuna.

Kanasalaatti

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Kaikki ruokavaliot edellyttävät hieman valmistelua ja
suunnittelua. Ongelmia syntyy, jos ruokavalio yksipuolistuu
liikaa. Silloin se ruokavalion noudattamisesta tulee vaikeaa
ja laihduttaminen loppuu nopeasti alkuinnostuksen jälkeen.
Siksi on tärkeää suunnitella ruokavaliota niin, että se
sisältää vaihtelua, monipuolisia raaka-aineita ja tarjoaa
kaikki tarvitut ravinteet.

Mitä söisin tänään?
LCHF-ruokavalioissa hiilihydraattien rajoittaminen rajoittaa
syötävien ruokien määrää. Tämä voi tuottaa motivaatioongelmia.
Alkavan ketoilijan kauppalista
– Cashew-pähkinät (hyviä rasvoja ja proteiineja)
– Lihat (possu, nauta, kana, kalkkuna, lammas)
– Kalat (erityisesti rasvaiset lohi, sardiinit ja makrilli)
– Juustot
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Voi
Avokadot
Öljyt (oliivi-, kookos-, avokado- ja pellavansiemenöljy)
Pähkinät (maapähkinät, mantelit, cashew-pähkinät)
Siemenet (auringonkukan siemenet, chia ja pellavansiemenet)
Munat
Pinaatti ja muut tummanvihreät lehtivihannekset
Marjat (mustikat, mustaviinimarjat, mansikat )
Parsakaali
Kukkakaali
Valkokaali
Ruusukaali
Parsa
Kesäkurpitsa
Tomaatit
Paprika
Myskikurpitsa
Juomaksi (vesi, kahvi, tee)

Seuraavia voi ketogeenisella ruokavaliolla
ruokavalion tavoitteista riippuen:
– Porkkanat (vähän)
– Punajuuret (vähän)

syödä

hieman

–
–
–
–
–
–

Omena, vesimeloni tai persikka (vähän)
Kvinoa (vähän)
Bataatti (vähän)
Pavut ja palkokasvit (vähän)
Kauraa (vähän)
Täysjyviä (vähän)

Rajoitettavia ruokia ovat
Kaikilla LCHF-ruokavalioilla rajoitetaan hiilihydraatteja ja
aivan erityisesti puhtaita sokereita ja runsaasti tärkkelystä
sisältäviä kasviksia, kuten perunoita ja riisiä. Ruokavalio ei
suosittele virvoitusjuomia, mehuja, kakkuja, leivoksia,
makeisia, fruktoosisiirapilla tai millään teollisilla
makeutusaineilla makeutettuja raffinoituja elintarvikkeita tai
alkoholisokereita. Muita rajoitettavia ovat:
valkoinen pasta
valkoinen riisi
leipä, sämpylät ja patongit
leivonnaiset, pullat, muffinssit jne.
makeiset
virvoitusjuomat, mehut
olut
dieettijuomat ja yleensäkin dieetti-mitkä tahansa
vähärasvaiset elintarvikkeet, sillä niissä rasvat on
korvattu sokereilla
Kaikkia hiilihydraatti- ja tärkkelyspitoisia ruokia ei ole
pakko poistaa ruokalistalta. LCHF-ruokavaliota voi noudattaa,
jos siihen sisältyy rajoitetusti papuja ja muita palkokasveja
sekä täysjyväviljoja. Niiden määrien tulisi olla vähäisiä,
eikä niitä suositella päivittäiseen ruokavalioon.
Ja lopuksi
LCHF-ruokavaliot vaikuttavat eri ihmisiin eri tavoin. Korostan
jälleen, että välttämättömien ravintoaineiden saannista tulee
huolehtia, vettä tulee juoda riittävästi ja elimistöä pitää

kuunnella. LCHF-ruokavaliot voivat aiheuttaa (ainakin kuurin
alkuvaiheessa)
väsymystä ja heikkoutta
kramppeja
päänsärkyä
ummetusta tai ripulia
kutinaa
pahanhajuisen hengityksen
Kun elimistö sopeutuu ruokavalion muutoksiin, sivuoireet
vähenevät ja katoavat. Tsemppiä ja hyvää terveyttä kaikille,
jotka tämän tien valitsevat. Omat kokemukseni olivat ja ovat
rohkaisevia, mutta nähtäväksi jää. Oli LCHF-ruokavalio
terveellinen tai ei, se ei ainakaan voi olla huonompi
vaihtoehto kuin ravinneköyhien ja energiatiheiden transrasvoja
runsaasti sisältävien eines- ja pikaruokien, makeisten ja
makeiden virvoitusjuomien ahmiminen pitkin päivää.
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