Resveratroli
Resveratroli on monissa kasveissa ja mm. punaviinissä
esiintyvä fenoliyhdiste, jolla uskotaan olevan verrattomia
terveysvaikutuksia. Resveratroli voi ehkäistä pahanlaatuisten
syöpäsolujen lisääntymistä, torjua virustauteja, hidastaa
vanhenemista ja hillitä elimistöä rasittavaa hiljaista
tulehdusta. Resveratroli saattaa myös suojaata hermosoluja.

Mitä resveratroli on?
Resveratroli
(trans-3,5,4-trihydroksistilbeeni)
on
fytoaleksiini, eli kasvien tuottama entsyymi, joka puolustaa
kasveja bakteeri- ja sienihyökkäyksiltä.
Fytoaleksiinit kuuluvat kasveja patogeeneiltä suojaaviin
fytokemikaaleihin, kuten terpenoidit, fenoliyhdisteet,
glykosteroidit ja alkaloidit. Fytokemikaalit ovat osa kasvien
luonnollista puolustusjärjestelmää.

Fytokemikaalit ja flavonoidit
”Generally, phytochemicals have been classified into six major
categories based on their chemical structures and
characteristics. These categories include carbohydrate,
lipids, phenolics, terpenoids and alkaloids, and other
nitrogen-containing compounds (Figure 1; Harborne and Baxter,
1993; Campos-Vega and Oomah, 2013).”

Kuvan lähde: ScienceDirect
Fytokemikaalit ovat kasveissa esiintyviä biologisesti
aktiivisia kemiallisia yhdisteitä. Flavonoidit ovat
fytokemikaaleihin
kuuluvia
kasveissa
muodostuvia
fenoliyhdisteitä. Ne antavat kasveille, niiden kukille,
hedelmille ja siemenille värin ja suojaavat kasveja
ultraviolettisäteilyltä.
Ainakin osa flavonoideista on antioksidantteja, eli ne
suojelevat elimistöä vapaiden happiradikaalien vaikutukselta.
Erilaisia flavonoideja on löydetty joitakin tuhansia ja niitä
löydetään koko ajan enemmän. Ennen 1950-lukua flavonoideja
kutsuttiin parin vuosikymmenen ajan P-vitamiineiksi.
Resveratroli, jota esiintyy runsaasti mm. viinirypäleissä,
viininlehdissä, mustikoissa, maapähkinöissä ja karpaloissa, on
tällainen oksidatiivista stressiä hillitsevä antioksidantti.
Sillä on myös antimikrobisia eli mikrobeja tuhoavia
ominaisuuksia.
Punaviini sisältää resveratrolia. Aika ajoin julkaistaan
(viiniteollisuuden lobbaamia?) tutkimuksia, joiden mukaan
lasillinen punaviiniä päivässä suojelee sydäntä ja hillitsee
elimistön
matala-asteista
tulehdusta.
Vallitseva
ravintotieteellinen näkemys taitaa kuitenkin olla, että

punaviinin terveyshaitat
terveyshyödyt.

ylittävät

sen

potentiaaliset

Esimerkiksi
ranskalaisten
alhaisen
sydänja
verisuonitautiesiintyvyyden on väitetty johtuvan runsaasti
resveratrolia sisältävän punaviinin kulutuksesta. Toisaalta
ranskalaista paradoksia on selitetty myös luonnollisten
rasvojen runsaalla saannilla.

Resvetatroli ja syöpä
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että resveratroli voi
laskea syöpään sairastumisen riskiä. Hiirikokeissa terveyttä
edistäväksi ja syövältä suojaavaksi annokseksi osoitettiin
määrä, jonka ihminen saisi kuitenkin vasta neljälläsadalla
punaviinilasillisesta päivässä.
Onko resveratroli syövältä suojaava tai syövän parantava
ihmeyhdiste? Resveratrolin kohtuullinen saanti voi ylläpitää
kehon hyvinvointia antioksidanttina ja sirt1-geenin
aktivaation kautta.
Eräs tuore tutkimus havainnollisti kuinka resveratroli voi
estää useimmissa rintasyövissä esiintyvän mutatoituneen
proteiinin lisääntymisen. Tämän vaikutuksen uskotaan edistävän
elimistön kykyä taistella syöpäsolujen lisääntymistä vastaan.

Resveratrolin terveysvaikutukset
Resveratrolia markkinoidaan monenlaisilla terveyshyödyillä.
Sen uskotaan hidastavan aivojen vanhenemista, ehkäisevän
aivojen inflammaatiota dementiaa sairastavilla ja taistelevan
syöpää vastaan. Sitä myös kaupataan tärkeänä lisäravinteena.
Korrelaatio resveratrolin ja terveyshyötyjen välillä on
olemassa. Sen sijaan kausaliteetti on hankalampi osoittaa.
Ainakin joissain tapauksissa resveratrolin terveysvaikutuksia
on tutkimuksissa korostettu kaupallisten syiden vuoksi.

Antioksidanttina se mahdollisesti suojaa hapetusstressiltä ja
inflammaatiolta, jotka ovat taustatekijöitä useimmissa
yleisissä sairauksissa.

p53-proteiini
Resveratrolin

syöpää

ehkäisevät

ominaisuudet

liittyvät

proteiiniin p53. Tämän proteiinin mutaatioiden aggregoituminen
assosioituu yli 50 prosenttiin syöpäkasvaimista.
Brasilialaistutkijat ovat osoittaneet, että resveratroli estää
aktiivisesti mutatoituneiden proteiinien aggregoitumista ja
ehkäisee syöpäsolujen lisääntymistä ja leviämistä muualle
kehoon.
p53-proteiini on terveessä elimistössä eräänlainen ”genomin
vartija”, sillä se tuhoaa luontaisesti pahanlaatuisia
syöpäsoluja ja suojelee terveitä soluja.
Mutatoitunut p53-proteiini on kuitenkin haitallinen
elimistölle. Se muodostaa kasvavia amyloidiplakkeja. Amyloidit
ovat proteiinifragmentteja, joita muodostuu aineenvaihdunnan
seurauksena.
Eräissä aineenvaihdunnan häiriöissä amyloidit kertyvät
elimistöön amyloidiplakeiksi, joka aiheuttaa amyloidoosia.
Amyloidit assosioituvat mm. Parkinsonin tautiin, nivelreumaan
ja Huntingtonin tautiin. Alzheimerin taudissa beeta-amyloideja
kertyy aivoihin, jossa ne aiheuttavat muistista vastaavien
aivosolujen kuolemaa.
Amyloidien ja erityisesti p53-proteiinien kasautumisen
plakeiksi uskotaan assosioituvan myös eräiden syöpien
kehittymiseen.
Verrattain uudessa tutkimuksessa da Costa tutkimusryhmineen
sovelsi fluoresenssia spektroskopiaa selvittääkseen in vitro
(koeputkessa) kuinka resveratroli vaikuttaa mutatoituneisiin
p53-proteiineihin.

Lisäksi da Costan tutkijaryhmä toteutti immunofluoresenssin
kolokalisaation analyysejä selvittääkseen resveratrolin
vaikutuksen rintasyöpäsolujen solulinjoihin, joissa esiintyi
p53-proteiinin mutaatioita sekä rintasyöpäsoluihin, joissa
esiintyi normaaleja p53-proteiineja. Rintasyöpäsoluja
istutettiin hiirille, joilla testattiin resveratrolin
vaikutusta pahanlaatuisiin kasvaimiin.
Laboratoriokokeet osoittivat, että resveratroli esti p53proteiinien kasaantumisen sekä in vitro ihmisten
rintasyöpäsoluihin ja hiirien pahanlaatuisiin kasvaimiin.
Lisäksi resveratroli vähensi da Costan tutkimusryhmän mukaan
merkittävästi pahanlaatuisten solujen lisääntymistä ja
leviämistä.
Nyt saadut tutkimustulokset auttavat da Costan mukaan
kehittämään lääkettä, joka voi ehkäistä mutatoituneiden p53proteiinien aggregoitumista amyloidiplakeiksi.
”This study provides evidence that resveratrol directly
modulates p53 and enhances our understanding of the mechanisms
involved in p53 aggregation as a therapeutic strategy for
cancer treatment. Our data indicate that resveratrol is a
highly promising lead compound targeted against mutant p53
aggregation.”

Kuvan lähde: ScienceDirect

Resveratrol, pterostilbene, and dementia.
Lange KW, Li S.
”Resveratrol is a natural phytoestrogen with neuroprotective
properties. Polyphenolic compounds including resveratrol exert
in vitro antioxidant, anti-inflammatory, and antiamyloid
effects. Resveratrol and its derivative pterostilbene are able
to cross the blood-brain barrier and to influence brain
activity. The present short review summarizes the available
evidence regarding the effects of these polyphenols on

pathology and cognition in animal models and human subjects
with dementia. Numerous investigations in cellular and
mammalian models have associated resveratrol and pterostilbene
with protection against dementia syndromes such as Alzheimer’s
disease (AD) and vascular dementia. The neuroprotective
activity of resveratrol and pterostilbene demonstrated in in
vitro and in vivo studies suggests a promising role for these
compounds in the prevention and treatment of dementia. In
comparison to resveratrol, pterostilbene appears to be more
effective in combatting brain changes associated with aging.
This may be attributed to the more lipophilic nature of
pterostilbene with its two methoxyl groups compared with the
two hydroxyl groups of resveratrol. The findings of available
intervention trials of resveratrol in individuals with mild
cognitive impairment or AD do not provide evidence of
neuroprotective or therapeutic effects. Future clinical trials
should be conducted with long-term exposure to preparations of
resveratrol and pterostilbene with high bioavailability.”
Lähde: PubMed
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Kasvisruokailijan käsikirja
Kasvisruokavalioiden suosio on lisääntynyt räjähdysmäisesti,
kirjoittaa Julieanna Hever (MS, RD, CPT) PubMedissa
julkaistussa pitkässä lääkäreille suunnatussa artikkelissa.
Kasvisruokailijan käsikirja sisältää vastaukset yleisimpiin
kasvisruokavalioiden herättämiin kysymyksiin sekä ohjeita
tasapainoisen kasvisruokavalion noudattamiseen.

Tämä opas on käännetty ja kirjoitettu henkilökohtaisena
valmentajana ja ravintoneuvojana työskentelevän Julieanna
Heverin artikkelin pohjalta.

Miksi valita vegaaninen tai
vegetaristinen ruokavalio?
Kasvisravinnon suotuisat terveysvaikutukset on kattavasti
1

dokumentoitu .
Kasvipainotteinen

ruokavalio
2

verisuonitautikuolleisuutta
vähentää lääkkeiden tarvetta
moniin

kroonisiin

painonhallintaa
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sekä

tervettä
ehkäisee
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hyperlipidemiaa ja hyperglykemiaa .
Kasvisruokavalio

voi

jopa

kääntää

pitkälle

edenneen

valtimonkovettumataudin12,13 ja tyypin 2 diabeteksen suunnan6.
Kasvispainotteinen ravinto on terveellistä, koska se sisältää
runsaasti arvokkaita mikroravinteita (vitamiinit, mineraalit,
kuidut, antioksidantit, fytokemikaalit ja prebiootit).
Toisaalta kasvisruokailija välttyy myös monilta teollisesti
tuotetun ja ultraprosessoidun eläinperäisen ravinnon
sisältämiltä epäterveellisiltä ravinteilta, kuten:
Tyydyttyneet (”kovat”) rasvat: Tyydyttyneet rasvat ovat
ryhmä
rasvahappoja,
joita
saadaan
yleensä
eläinperäisestä
ravinnosta.
Tyydyttyneitä
keskipitkäketjuisia rasvoja esiintyy myös eräissä
trooppisissa
öljyissä,
kuten
kookosja
palmuöljyissä.Tyydyttyneiden rasvojen vaikutuksista
sydänterveyteen väännetään yhä kättä, mutta vallitsevan

näkemyksen

mukaan

”kovat”

rasvat

ovat

haitallisia

sydämen ja verisuonten terveydelle 1 4 , 1 5 .Erityisen
haitallisia ovat teolliset transrasvat, joita muodostuu
valmistuksessa moniin prosessoituihin elintarvikkeisiin,
kuten kekseihin.
Ravinnon sisältämä kolesteroli: Elimistö tuottaa
tarvitsemansa kolesterolin itse. Ravinnon sisältämän
kolesterolin vaikutuksista seerumin kolesterolitasoihin
on väitelty vuosikymmeniä, mutta nykytiedon valossa
ravinnosta saatu kolesteroli ei juurikaan vaikuta veren
kolesterolitasoihin.Ravinnosta saatu kolesteroli voi
kuitenkin joidenkin tutkimusten mukaan lisätä LDLkolesterolin oksidaatiota, mikä voi lisätä sydän- ja
16–18

verisuonitauteja
. Ravinnon sisältämä kolesteroli on
lähes aina peräisin eläinperäisestä ravinnosta.
Antibiootit: 70-80 % USA:ssa käytetyistä antibiooteista
19,20

syötetään terveille tuotantoeläimille
. Tämän
tarkoituksena on ennaltaehkäistä puutteellisissa oloissa
elävien tuotantoeläinten saamat infektiot. Antibioottien
syöttäminen tuotantoeläimille on merkittävin yksittäinen
tekijä
antibioottiresistenttien
bakteerikantojen
kehittymiselle. Vuonna 2013 antibioottiresistentit
infektiot vaivasivat 2 miljoonaa amerikkalaista, joista
20

noin 23 000 kuoli .
Insuliinin kaltainen kasvutekijä-1 (IGF-1): Insuliinin
kaltainen kasvutekijä-1 on hormoni, jota luonnostaan
syntyy eläimillä ja ihmisillä. Kuten nimestä voi
päätellä, se on kasvuhormoni, jota käytetään myös
anabolisena steroidina. IGF-1 osallistuu elimistön
kasvuun ja kudosten rakentumiseen. Se siis lisää
tuotantoeläimen lihasmassaa. IGF-1 stimuloi eläimen
kasvuhormonien tuotantoa 21 . Kasvuhormonina IGF-1 voi
lisätä syöpää täysikasvuisilla.
Hemirauta: Rauta on välttämätön ravintoaine, jota saa
runsaasti eläinperäisestä ravinnosta, josta se imeytyy

tehokkaasti verenkiertoon. Kasveissa esiintyy rautaa
hieman huonommin imeytyvässä muodossa (nonhemirauta),
joten kasvisravintoon voidaan lisätä rautaa.Raudan
saantia ja imeytymistä voi kasvisravinnossa tehostaa Cvitamiinilla22. Eläinperäisestä ravinnosta rautaa saadaan
usein liikaa; tutkimusten mukaan ylimääräinen rauta on
pro-oksidatiivista ja se voi aiheuttaa paksusuolen
syöpää,
24, 25, 26

ateroskleroosia

sekä

insuliiniresistenssiä 23,

.

Karsinogeenit: Prosessoituihin eläinperäisiin ruokiin
kehittyy usein valmistuksessa käytettävien korkeiden
lämpötilojen vuoksi syöpiä aiheuttavia ja tulehdusta
edistäviä inflammatorisia ja syöpää aiheuttavia
yhdisteitä, kuten karsinogeenejä27,28, 29. Lihatuotteisiin
valmistuksessa muodostuvat kemialliset yhdisteet
kasvattavat kroonisten sairauksien riskiä.
Karnitiini: Karnitiini on aminohappo ja lysiinin
johdannainen. Se kuljettaa aktiivisia rasvahappoja
eläinsolun sytoplasmasta mitokondrioon, jossa rasvahappo
pilkotaan energiaa tuottavassa soluhengitysreaktiossa.
Elimistö valmistaa karnitiinia lysiinistä ja
metioniinista, mutta sitä saa myös liha- ja
maitotuotteista.Liika
karnitiini
voi
suoliston
mikrobiomin vaikutuksesta muuttua trimetyyliamiini Noksidiksi (TMAO), joka on yhdistetty tulehduksiin,
ateroskleroosiin, sydänkohtauksiin ja ennenaikaiseen
kuolemaan30.
N-glykolyylineuramiinihappo (Neu5Gc): On lihan sisältämä
yhdiste, jota ei elimistöstä luonnostaan löydy. Neu5Gc
aiheuttaa tulehdusreaktion, koska immuunijärjestelmä
hyökkää vierasainetta vastaan. Tulehdusreaktio voi
altistaa syövälle. Krooninen tulehdus kasvattaa tyypin 2
diabeteksen
riskiä
ja
lisää
valtimoiden
rasvoittumista 3 1 , 3 2 .

Fytokemikaalit
Kasviruokavalio

sisältää

valtavasti

hyödyllisiä

mikroravinteita, kuten fytokemikaaleja ja kuituja, jotka
edistävät tutkimusten mukaan terveyttä. Fytokemikaalit ovat
kasveissa esiintyviä yhdisteitä, jotka suojelevat kasvia UVsäteilyltä, tuholaishyönteisiltä, bakteereilta, viruksilta ja
sieniltä.
Kasviperäinen ravinto on fytokemikaalien ja kuitujen sekä
useimpien vitamiinien ainoa lähde. Erilaisia fytokemikaaleja,
kuten karotenoideja, glukosinolaatteja ja flavonoideja on
tuhansia.
Fytokemikaalit:
Ovat

antioksidantteja,

jotka

neutraloivat

vapaita

radikaaleja33
Anti-inflammatorisia eli tulehduksia ehkäiseviä34
Fytokemikaalit estävät syöpäsolujen kasvua

ja

lisääntymistä35
Parantavat immuunijärjestelmän toimintaa36
Suojaavat eräiltä taudeilta, kuten osteoporoosilta ja
eräiltä syöviltä, sydän- ja verisuonitaudeilta (CVD)
sekä viher- ja harmaakaihilta37–39
Optimoi veren kolesterolitasot40,41
Kasveista ja erityisesti täysjyväviljoista saatavat kuidut
hyödyttävät suoliston, verenkierron ja immuunijärjestelmän
toimintaa monin tavoin. Kuitujen terveysväittämät on vahvasti
todennettu ja lisää tutkimusnäyttöä kuitujen terveellisyydestä
saadaan koko ajan. Kuitenkin esimerkiksi USA:ssa yli 90 %
aikuisista ja lapsista syö suosituksiin nähden aivan liian
vähän kuituja42.
Kasvipainotteisen

ravinnon

syöminen

parantaa

terveyttä

käytännössä kaikkien ravintoa ja terveyttä käsittelevien
tutkimusten mukaan. Se voi ennaltaehkäistä monia sairauksia ja
siten se tuottaa säästöjä myös yhteiskunnalle43.
Sairaanhoidon
ammattilaisten
tulisi
suositella
kasvisruokavaliota terveyttä ja hyvinvointia edistävänä ja
lääketieteellistä hoitoa tukevana vaihtoehtona potilaille,
kirjoittaa Hever.

Ohjeita kasvisruokailun aloittamiseen
Tähän artikkeliin on koottu ohjeita ja vinkkejä tasapainoisen
ja ravinnepitoisen kasvisruokavalion suunnitteluun ja
aloittamiseen.

Tärkeät ravintoaineet
riittävä saanti

ja

niiden

Kasvisruokavalion sisältämien ravintoaineiden mahdolliset
puutokset herättävät kysymyksiä. Saako kasvisruokavalioista
kaikki elimistön tarvitsemat ravinteet, kuten proteiinit?
Vegetaristinen ja vegaaninen ruokavalio sisältävät riittävästi
elimistön tarvitsemia ravintoaineita ja edistävät monin tavoin
terveyttä, toteaa Academy of Nutrition and Dietetics 44.
Samassa yhteydessä painotetaan, että hyvin suunniteltu ja
tasapainoinen kasvisruokavalio sopii kaikille lapsista
aikuisiin, odottaville ja imettäville äideille sekä
urheilijoille.
Makro- ja mikroravinteiden saannin kannalta hyvin suunniteltu
ja tasapainoinen ruokavalio on yleensä suunnittelematonta
ruokavaliota
terveellisempi
ja
tukee
tarvittavien
ravintoaineiden saantia tehokkaasti riippumatta siitä, mistä
ruokavaliosta on kyse 4 5 . Ravintoaineiden
terveyttä ylläpitäviä valintoja.

tuntemus

lisää

Tasapainoinen kasvisruokavalio
Tasapainoinen kasvisruokavalio sisältää vihanneksia, hedelmiä,
täysjyväviljoja, palkokasveja,
pähkinöitä ja siemeniä.

yrttejä,

mausteita

sekä

Puolet lautasesta tulisi täyttää vihanneksilla ja hedelmillä
(US Department of Agriculture, American Cancer Society,
American Heart Association), eli ravintoaineilla, jotka
sisältävät runsaasti kuituja, kaliumia, magnesiumia, rautaa,
folaattia sekä C- ja A-vitamiineja. Nämä ovat ravintoaineita,
joita amerikkalaiset (ja ehkä myös monet suomalaiset) saavat
ravinnosta liian vähän (2015 Dietary Guidelines Advisory
46

Committee ).

Lysiini
Palkokasvit ovat hyvä lysiinin lähde. Lysiini on välttämätön
aminohappo, jonka saanti voi jäädä yksipuolisissa
kasvisruokavalioissa liian vähäiseksi. Palkokasvit sisältävät
lisäksi mm. kuituja, kalsiumia, rautaa, sinkkiä ja seleeniä.
On suositeltavaa syödä pari desiä (1,5 cups) palkokasveja
päivässä.
Pähkinät sisältävät elimistön tarvitsemia välttämättömiä
rasvahappoja, proteiineja, kuituja, E-vitamiinia sekä
terveellisiä kasvissteroleja. Ne ylläpitävät sydämen terveyttä
ja vähentävät riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Pähkinät
auttavat painonhallinnassa, suojaavat silmiä kaihilta ja
ehkäisevät sappikivien muodostumista 4 7 - 5 0 .
päiväannos pähkinöitä on 30-60 g.

Suositeltava

Siemenissä on hyviä rasvahappoja sekä runsaasti tärkeitä
hivenaineita ja fytokemikaaleja. Siemeniä suositellaan
syötäväksi 1-2 ruokalusikallista päivässä.
Täysjyväviljat sisältävät kaikki viljan hyvät ominaisuudet.

Täysjyväviljoissa on runsaasti kuituja, B- ja E-vitamiineja,
hivenaineita, rautaa, magnesiumia ja seleeniä. Hiilihydraatit
antavat elimistölle energiaa.
Elimistö tarvitsee välttämättömiä rasvoja (omega-3 ja
omega-6). Valitsemalla rasvojen lähteeksi ravinnon, kuten
pähkinät, siemenet ja avokadot teollisten rasvojen sijaan,
elimistö saa vähemmän kaloritiheiden ja hitaammin imeytyvien
rasvojen lisäksi kuituja sekä muita tärkeitä ravintoaineita.
Myös yrtit ja mausteet sisältävät fytokemiaaleja. Niiden
avulla ravintoon saa jännittäviä makuja ja vaihtelua.

Ruokaryhmät
ja
päivittänen saanti

suositeltava

Ruokaryhmä

Suositeltu päivittäinen annos

Vihannekset (myös
tärkkelyspitoiset)

Vihanneksia ja kasviksia saa
syödä niin paljon, kuin
jaksaa. Muista syödä
monenvärisiä vihanneksia

Hedelmät

2–4 annosta (1 annos = n. 1,2
dl)

Täysjyväviljat (esim. kvinoa,
täysjyväriisi, kaura)

6–11 annosta (1 annos = n. 1,2
dl keitettynä tai 1 siivu
täysjyväleipää)

Palkokasvit (pavut, herneet,
linssit, soijaruoat)

2–3 annosta (1 annos = n. 1,2
dl keitettynä)

Lehtivihreät vihannekset

Vähintään 2–3 annosta (1 annos

(esim. lehtikaali, salaatti,
pinaatti, parsakaali)

= n. 2,4 dl raakana tai 1,2 dl
kypsänä)

Pähkinät (esim.
saksanpähkinät, mantelit,
pistaasit)

30-60 grammaa päivässä

Ruokaryhmä

Suositeltu päivittäinen annos

Siemenet (esim. chia, hamppu,
pellava)

1–3 ruokalusikallista päivässä

Vitaminoidut kasvismaidot
(soijamaito, mantelimaito,
kauramaito)

Halutessa 4-6 dl

Tuoreet yrtit ja mausteet

Mieltymysten mukaan niin
paljon kuin haluaa

Kasvispohjaiset makroravinteet
Ravinnon sisältämää energiaa mitataan usein kilokaloreina
(kcal). Energia saadaan energiaravinteista ja niiden
erilaisista kombinaatioista. Hiilihydraatit (4 kcal/g),
proteiinit (4 kcal/g) ja rasvat (9 kcal/g) ovat energia- ja
makroravinteita. Alkoholi sisältää 7 kcal/g, mutta se ei ole
oikeastaan ravintoaine – tai ehkä se joillekin on.
Makroravinteiden
saantisuosituksista
käydään
kovaa
kädenvääntöä, mutta mitään yleistä konsensusta ei ole.
Toisilla runsaasti rasvaa ja vähän hiilihydraatteja sisältävät
ruokavaliot toimivat, toiset suosivat vähärasvaisia ja
hiilihydraattipainotteisia ruokavalioita.
Kasvava näyttö viittaa siihen, että yleispätevää yksittäistä
totuutta makroravinteiden suhteista ei ole. Aineenvaihdunta on
mutkikas kokonaisuus, johon vaikuttavat geenien ohella
hormonit, suoliston mikrobit, maksan ja haiman terveys sekä
lukemattomat muut asiat.
Stanfordin
yliopiston
tuore
tutkimus
vertasi
vähähiilihydraattisen
ja
vähärasvaisen
ruokavalion
terveysvaikutuksia vuoden kestäneessä seurannassa. Mitään
selkeää eroa ruokavalioiden vaikutuksista painonhallintaan ei
havaittu tutkittavien ryhmien väliltä. Molemmissa seuratuissa

ryhmissä esiintyi valtavasti ryhmän sisäistä vaihtelua.
Keskimäärin koehenkilöiden paino putosi noin 6 kiloa, mutta
suurimmilla pudottajilla painoa katosi lähes kaksikymmentä
kiloa. Mayo Clinic pitää vähähiilihydraattista ruokavaliota
hieman
tehokkaampana
laihdutusruokavaliona
lyhyellä
tähtäimellä kuin vähärasvaista ruokavaliota.
On myös runsaasti tutkimusnäyttöä, jonka perusteella elimistön
hyvinvoinnin ja painonhallinnan kannalta parhaiten toimivat
vähärasvaiset/runsashiilihydraattiset ruokavaliot (perinteinen
Okinawan ruokavalio), Dean Ornish-ruokavalio, Caldwell
Esselstyn-ruokavalio, Neal Barnard-ruokavalio

51, 12, 13, 6

.

Ja kuitenkin Välimeren ruokavaliossa52 sekä eräissä
raakaruokavalioissa päivittäisestä energiasta yli 36 % voi
tulla rasvoista, mutta näilläkin ruokavalioilla on runsaasti
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suotuisia terveysvaikutuksia .
On siis todennäköistä, että ruokavalioiden kokonaisuus sekä
tärkeiden mikroravinteiden saanti on terveyden ja
painonhallinnan kannalta tärkeämpää kuin makroravinteiden
saantisuhteet.

Hiilihydraatit
Hiilihydraattien optimaaliset lähteet ovat vihannekset,
hedelmät, täysjyväviljat ja palkokasvit. Nämä sisältävät
hiilihydraattien lisäksi runsaasti muita hyödyllisiä
ravinteita ja kuituja. Saantisuositus kaikille (paitsi
odottaville ja imettäville äideille) on 130 g pivässä (The
Institute of Medicine54).
Prosessoidut hiilihydraatit (sokerit, valkoiset jauhot,
valkoiset pastat) eivät energian lisäksi sisällä juurikaan
tärkeitä ravinteita, joten niiden runsas kulutus voi johtaa
aliravitsemukseen ja elimistön sairastumiseen.

Proteiinit
Proteiinien saantisuosituksissa on hieman vaihtelua. Keho
tarvitsee aminohapoista muodostuvia proteiineja, jotka se
pilkkoo ravinnosta aminohapoiksi ja käyttää pääasiassa
rakennusaineina (lihakset, luut, veri, entsyymit, hormonit,
iho jne.). Proteiineissa esiintyy 20 aminohappoa, joista 9 on
ihmiselle välttämättömiä.
Riittävä

proteiinien

saanti

riippuu

painosta

ja

iästä.

Kasvavien lasten ja ikääntyvien vanhusten proteiinien tarve on
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hieman nuorten ja aikuisten tarvetta suurempi . Vaihtelua on,
mutta proteiineja tulisi saada iästä riippuen 0,8 – 1,6
grammaa painokiloa kohden päivässä. Urheilijat ja lihasmassaa
kasvattavat voivat tarvita enemmänkin.
Monipuolisen kasvisruokavalion tulee sisältää riittävästi
proteiineja. Parhaita proteiinien kasvislähteitä ovat:
palkokasvit, pähkinät, siemenet, täysjyväviljat, soija sekä
pähkinä- ja siemenvoit.

Rasvat
PUFA
Rasvat ovat haastavampi kokonaisuus, koska rasvahapot
esiintyvät erilaisina rakenteina, tyydyttyneinä ja
tyydyttämättöminä.
Ihminen
tarvitse
ravinnosta
monityydyttämättömiä omega-3 ja omega-6 rasvahappoja (PUFA).
Kaikki muut tarvittavat rasvahapot elimistö syntetisoi näistä.
Rasvahapot toimivat elimistössä eri tavoin ja niillä on omat
tarkoituksensa14.

ALA, EPA ja DHA
Lyhytketjuisia omega-3 rasvoja (alfalinoleenihappo – ALA)
voidaan hyödyntää energiansaannissa. Elimistö muodostaa

lyhytkejuisista
alfalinoleenihapoista
eikosapentaeenihappoja
(EPA)
dokosaheksaeenihappoja (DHA).

pidempiketjuisia
ja
edelleen

Elimistö muuttaa lyhytkestoisia omega-3 rasvahappoja
pidempiketjuisiksi kuitenkin melko tehottomasti ja siksi
niiden saanti lisäravinteista on suositeltavaa. EPAn ja DHAn
riittävän saannin voi turvata kasvispohjaisilla omega-3
ravintolisillä, jotka on valmistettu mikrolevistä.
Alfalinoleenihapppoa
saa
mm.
pellavansiemenistä,
hampunsiemenistä,
chia-siemenistä
sekä
vihreistä
lehtikasveista ja levistä, soijasta, maapähkinöistä sekä
näistä valmistetuista öljyistä.
Omega-3 mielletään helposti kalaöljystä saatavaksi, mutta EPAn
ja DHAn lähteenä mikrolevistä valmistetut lisäravinteet ovat
oivallinen lähde, sillä mikrolevät ovat näiden rasvojen lähde
myös kaloille.
Välttämättömien rasvojen lähteenä mikrolevät voivat olla
kaloja terveellisempi vaihtoehto, koska ne eivät sisällä
myrkyllisiä raskasmetalleja (lyijyä, kadmiumia, elohopeaa) tai
muita saastejäämiä, kuten kalat. (Itämeren silakat eivät
kelpaa Euroopan markkinoille ravintona, koska ne sisältävät
niin paljon myrkkyjä ja raskasmetalleja. On hullua, että niitä
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Suomessa voidaan markkinoida terveellisenä ruokana.) .
Mikrolevät ovat myös kestävän kehityksen kannalta järkevämpi
vaihtoehto omega-3 rasvojen lähteinä kuin kalat56.

MUFA
Kertatyydyttämättömät rasvahapot (MUFA) eivät ole elimistölle
välttämättömiä rasvoja, mutta niillä voi olla suotuisia
vaikutuksia seerumin kolesterolitasoihin.
Jos MUFAlla korvataan tyydyttyneitä rasvoja, transrasvoja tai
prosessoituja hiilihydraatteja, se voi laskea huonon LDL-

kolesterolin määrää ja lisätä hyvän HDL-kolesterolin määrää.
Toisaalta kertatyydyttämättömistä kasvirasvoista valmistettuja
prosessoituja kasvirasvalevitteitä ja -öljyjä on myös
voimakkaasti kritisoitu. Ne käyvät läpi rajuja teollisia
prosesseja, joissa rasvojen luontainen rakenne muuttuu.
Kertatyydyttämättömiä rasvahappoja on mm. oliiveissa,
avokadoissa,
macadamiaja
hasselpähkinöissä,
pekaanipähkinöissä, maapähkinöissä sekä pähkinäöljyissä ja
rypsi-, rapsi-, auringonkukka- ja safloriöljyistä.

Tyydyttyneet rasvat
Tyydyttyneet rasvat eivät ole elimistölle välttämättömiä ja ne
saattavat
altistaa
sydänja
verisuonitaudeille.
Tyydyttyneiden rasvojen terveysvaikutuksista on kalisteltu
peistä 1970-luvulta alkaen. On tutkimuksia, joiden mukaan
tyydyttyneet rasvat aiheuttavat sydän- ja verisuonitauteja,
mutta toisaalta tuoreimpien tutkimusten mukaan tyydyttyneet
rasvat
eivät
itsenäisesti
vaikuta
sydänja
verisuoniterveyteen negatiivisesti. Mutta se ja sama, elimistö
ei välttämättä niitä tarvitse.
Tyydyttyneet rasvat ovat lähes poikkeuksetta lähtöisin
eläinperäisestä
ravinnosta,
kuten
lihasta
ja
meijerituotteista. Eräät trooppiset kasvirasvat, kuten kookosja palmuöljyt ovat myös tyydyttyneitä rasvoja. Myös
avokadoissa, oliiveissa, pähkinöissä ja siemenissä on jonkin
verran tyydyttyneitä rasvoja.
Tyydyttyneiden rasvojen osuus päivittäisestä energiansaannista
tulisi olla 5-6 % (American Heart Organization).

Transrasvat
Transrasvat ovat epäterveellisiä rasvoja, joita on mm.
uppopaistetuissa ja ultraprosessoidussa ravinnossa sekä
pikaruoassa.
Transrasvat
kehiteltiin
alun
alkaen

terveelliseksi vaihtoehdoksi voille ja laardille, mutta niiden
on sittemmin osoitettu lisäävän sydäntautien ja syöpien
riskiä.
Marraskuussa 2013 FDA julkaisi tiedonannon, jonka mukaan
transrasvoja ei voi pitää terveydelle turvallisina rasvoina57.
Tarkoituksena on kieltää täysin teollisten transrasvojen
käyttö elintarvikkeissa. Transrasvoja esiintyy luonnostaan
jonkin verran liha- ja meijerituotteissa.
Jos tuotteen paketissa lukee, että se ei sisällä transrasvoja,
niitä voi siinä kuitenkin olla 0,5 grammaa per annos.
Hydrogenoidut (kovetetut) ja osittain kovetetut kasvirasvat,
margariinit ja prosessoidut öljyt saattavat olla
epäterveellisiä ja ne kannattaa jättää kaupan hyllyyn. Myös
erilaiset snacksit, keksit ja monet makeiset sisältävät
haitallisia transrasvoja.

Kolesteroli
Ravinnon sisältämä kolesteroli on steroli, jota esiintyy
pääasiassa eläinperäisessä ravinnossa. Keho tarvitsee
kolesterolia
mm.
hormonien,
D-vitamiinin,
ruoansulatusnesteiden
sekä
hermoratoja
suojaavien
myeliinikalvojen rakentamiseen, mutta elimistö valmistaa
kolesterolia itse ns. kolesterolisynteesissä.
Ravinnon sisältämän kolesterolin vaikutuksista on olemassa
runsaasti ristiriitaista tietoa. Kananmunat tai muut
kolesterolia sisältävät elintarvikkeet eivät ilmeisesti lisää
seerumin kolesterolitasoja, mutta joidenkin tutkimusten mukaan
ne voivat lisätä LDL-kolesterolia. 1970-luvulta peräisin
olevan
lipiditeorian
mukaan
kolesteroli
aiheuttaa
sydäntauteja, mutta tästä hypoteesista ei enää vallitse
tieteellistä konsensusta.

Fytosterolit eli kasvisterolit
Fytosterolit eli kasvisterolit ovat steroidialkoholeja,
yhdisteitä, joita kasveissa esiintyy luonnollisesti.
Kasvisteroleja käytetään yleisesti elintarviketeollisuudessa
ja kosmetiikassa.
Fytosterolit muistuttavat hieman kolesterolia. Kasvisteroleja
esiintyy
kaikissa
kasveissa.Fytosterolit
vähentävät
kolesterolin imeytymistä suolistossa ja parantavat lipidien
profiileja. Joidenkin tutkimusten mukaan fytosterolit,
soijaproteiinit, viskoosit kuidut ja mantelit voivat laskea
LDL-kolesterolia yhtä tehokkaasti kuin statiinit5,58.
Kasvisteroleja mg/100g annos:
Appelsiinit: 24 mg
Ananas: 17 mg
Banaani: 16 mg
Omena: 12-13 mg
Parsakaali: 39 mg
Lehtisalaatti: 38 mg
Porkkana: 16 mg
Tomaatti: 5-7 mg
Vehnä: 69 mg
Kaurahiutaleet: 39 mg
Rypsiöljy: 668 mg
Soijaöljy: 221 mg
Oliiviöljy: 154-176 mf
Mantelit: 143 mg
Pavut: 76 mg

Täysipainoinen kasvisruokavalio
Täysipainoinen ruokavalio koostuu kaikista kolmesta
makroravinteesta.
Ruokien
ajatteleminen
vain
hiilihydraatteina, proteiineina ja rasvoina on eräänlainen
median ja muodikkaiden laihdutusruokavalioiden ylläpitämä

ajatusharha, joka ei palvele aineenvaihdunnan ja elimistön
hyvinvoinnin tarpeita.
Ravintoaineet ovat komplekseja, joihin sisältyy veden ja
pääravintoaineiden lisäksi runsaasti erilaisia vitamiineja ja
hivenaineita, antioksidantteja, kuituja jne.

Panosta laatuun!
Terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio sisältää runsaasti
hyviä
hiilihydraatteja
kuten
täysjyväviljoja
sekä
kohtuullisesti hyviä rasvoja ja proteiineja. Ravinnon
terveellisyyttä tavoiteltaessa painopisteen tulee olla
ravintoaineiden laadussa ja niiden sisältämissä ravinteissa.
Makroravinteiden keskinäisten suhteiden arviointi ja
kaloreiden laskeminen ei ole tärkeää silloin kun syö
ravinnepitoista ja terveellistä kasvisruokaa.

Kasvisravinnon
mikroravinteet

kannalta

tärkeät

Kasvisravinnosta saa kaikki välttämättömät ravintoaineet,
paitsi B12-vitamiinia eli kobalamiinia. Suomessa lähes kaikki
tarvitsevat myös D-vitamiinia lisäravinteena lyhyen kesän ja
pitkän talven vuoksi59.
Kasveista saatava D 2 -vitamiini eli ergokalsiferoli toimii
ihmisen aineenvaihdunnassa aivan samoin kuin lampaanvillasta
uutettu tai kalasta ja kalaöljystä saatava D 3 -vitamiini
(kolekalsiferoli).
Kaikkien suomalaisten tulisi syödä D-vitamiinia lisäravinteena
50-100 µg/vuorokaudessa etenkin pimeinä vuodenaikoina.
Erityisen tärkeää D-vitamiinin saanti on odottaville ja

imettäville äideille, sillä sikiön matalat D-vitamiinitasot
lisäävät lapsen riskiä sairastua mm. MS-tautiin ja tyypin 1
diabetekseen. Rintaruokinta ja äidinmaidosta saatava Dvitamiini tehostavat lapsen kehittyvää immuunijärjestelmää.
D-vitamiinin bioaktiivinen muoto toimii elimistössä
immuunijärjestelmää
säätelevänä
hormonin
kaltaisena
sekosteroidina, joka vaikuttaa yli 200 geenin toimintaan
solujen kromosomin DNA:ssa sijaitsevan VDRE-sekvenssin kautta.

B12 eli kobalamiini
B 12 -vitamiini eli kobalamiini on välttämätön ravintoaine.
Kobalamiineja tunnetaan parikymmentä, mutta aineenvaihdunnassa
bioaktiivisia
ovat
vain
metyylikobalamiini
ja
adeniinikobalamiini sekä ravintolisistä saatava synteettinen
syanokobalamiini.
Eräät bakteerit tuottavat kobalamiinia, Suolistobakteerit ja
arkit syntetisoivat B 12 -vitamiineja ihmisen paksusuolessa,
mutta ne eivät imeydy paksusuolesta aineenvaihdunnan käyttöön.
Kasveista saatavat kobalamiinit eivät ole ihmisellä
bioaktiivisia.
No fungi, plants, or animals (including humans) are capable
of producing vitamin B12. Only bacteria and archaea have the
enzymes needed for its synthesis.
Mihin kobalamiinia tarvitaan?
Kobalamiinia tarvitaan nopeasti uusiutuvien veren puna- ja
valkosolujen valmistuksessa sekä hermosolujen ja aivojen
toimintaan. Aineenvaihdunnassa kobalamiini osallistuu myös
homokysteiinin metylaatioon metioniiniksi (aminohappo).
B12-vitamiinia on välttämätön tekijä foolihapon (B9-vitamiini)
eli folaatin valmistuksessa. Yhdessä nämä ovat tärkeitä, koska
kobalamiinia ja foolihappoa tarvitaan nukleotidien ja DNA:n

synteesiin solujen uusiutuessa.
Kasvisruokailijan on turvattava B12-vitamiinin saanti
B 12 -vitamiini on käytännössä ainut välttämätön ravintoaine,
jota kasvisruokailijat eivät ravinnosta saa. Idut, tempe ja
merilevät eivät sisällä biologisesti aktiivista B12-vitamiinia,
kuten jotkut uskovat. Nori-levä on ainoa poikkeus, mutta
kuivattaminen tuhoaa nori-levästä B12-vitamiinin. Sekaravintoa
syövät saavat kobalamiinia riittävästi lihasta, kalasta,
kananmunista ja meijerituotteista.
Although there are claims that fermented foods, spirulina,
chlorella, certain mushrooms, and sea vegetables, among other
foods, can provide B12, the vitamin is not usually
biologically
B12

active.

analogues,

These

attaching

to

inactive

forms

B 1 2 receptors,

act

as

preventing

absorption of the functional version, and thereby promoting
deficiency. The most reliable method of avoiding deficiency
for vegans or anyone else at risk is to take a B12 supplement.
Julieanna Hever
Kobalamiinia on myös vegaaneille
Apteekeista ja luontaistuotekaupoista saa vegaaneille sopivaa
bakteeriperäistä B 12 -vitamiinivalmistetta. Lisäksi moniin
kasviperäisiin ruoka-aineksiin, kuten kasvimaitoihin lisätään
usein B12-vitamiinia.
B12-vitamiinin (kobalamiinin) vähimmäistarve on
naisilla: 2,0 µg/vrk
miehillä: 2,4 µg/vrk
lapsilla: 0,7 – 1,4 µg/vrk
Kobalamiinivarastot
Elimistön B12-varastot ovat suhteellisen suuret (2 – 3 mg).

Varastot riittävät useamman vuoden tarpeisiin. Mikäli
vitamiinin saanti vaikeutuu, kliinisen puutostilan
kehittyminen voikin kestää useita vuosia. Keskimääräinen B12vitamiinin saanti ravinnosta on 5-8 µg/vrk, mikä ylittää
suositukset moninkertaisesti.
Kobalamiinin puutos
B 1 2 -vitamiinin

puutoksen

alkuoireena

on

kihelmöinti

ja

tunnottomuus ääreishermostossa, kuten sormenpäissä. Oireet
voivat ilmentyä myös lihasheikkoutena ja muistin häiriöinä.
Harvinaisempia
oireita
ovat
kielitulehdukset,
verisuonitukokset ja ihon pigmentin lisääntyminen.
Pitkäaikainen B12-vitamiinin puutos johtaa peruuttamattomiin
hermostollisiin vaurioihin sekä perniöösiin anemiaan.
B12-vitamiinin tarve korostuu tietyissä tapauksissa:
laktoosi-intoleranssi
kasviruokavalio
keliakia
raskaus
imetys
sairaus- ja toipilasaika
kova fyysinen rasitus
yksipuolinen ravinto
pitkäaikainen paasto
dieetti ja laihdutuskuurit
ehkäisypillerien käyttö
runsas alkoholinkäyttö

D-vitamiini
Paljas iho syntetisoi D-vitamiinia auringon UVB-säteilyn
avulla keskikesän kuukausina riittävästi. Vain 15-30 minuuttia
keskipäivän auringonvalossa riittää syntetisoimaan paljaalla
iholla 250 µg D-vitamiinin lähtöaineena toimivaa7-

dehydrokolesterolia, josta kolesterolisynteesissä muodostuu
kolekalsiferolia eli D3-vitamiinia,
Kalsidioli
Kolekalsiferoli hydroksyloidaan maksassa kalsidioliksi, joka
on
D-vitamiinin
verestä
mitattava
Aineenvaihdunta tarvitsee vuorokaudessa

varastomuoto.
noin 40 µg D-

vitamiinia ja loput varastoituvat rasvasoluihin, joista sitä
vapautuu aineenvaihdunnan käyttöön pimeänä aikana.
D-vitamiinia tarvitaan mm. kalsiumin homeostaasin säätelyyn
sekä verisuonten terveyden ja immuunijärjestelmän toiminnan
turvaamiseen.
Kalsitrioli
Kalsidiolista munuaiset hydroksyloivat edelleen pieniä määriä
hormonin tavoin vaikuttavaa kalsitriolia. Kalsitrioli on
sekosteroidi, joka vaikuttaa monin tavoin aineenvaihdunnassa.
Kalsitrioli kuljetetaan solujen pinnalla oleviin Dvitamiinireseptoreihin ja niiden kautta edelleen soluissa
olevan kromosomin D-vitamiiniin reagoivaan DNA:n osaan
(Vitamin D Responding Elements). VDRE:ssä kalsitrioli
vaikuttaa yli 200 geenin toimintaan.
Nykykäsityksen mukaan kalsitrioli on immunomodulatorinen eli
immuunijärjestelmän toimintaa ohjaava hormoni.
D-vitamiinin saanti
D-vitamiini vaikuttaa kaikkien elävien organismien
aineenvaihduntaan. Se kehittyi evoluutiossa ilmeisesti jo noin
500 miljoonaa vuotta sitten. Kaikilla selkärankaisilla on
monimutkainen D-vitamiiniin liittyvä umpieritysjärjestelmä ja
lähes kaikkien solujen pinnalla on D-vitamiiniin reagoiva
reseptori.
Vaikka iho syntetisoi D-vitamiinia, on sen puutos valitettavan

yleinen ongelma maailmanlaajuisesti. D-vitamiini edellyttää
riittävästi auringon UVB-säteilyä, mutta Suomen korkeudella
sen saanti rajoittuu vain keskikesän kuukausiin. Muina aikoina
otsonikerros estää UVB-säteilyn, jolloin D-vitamiinia ei
muodostu iholla. D-vitamiinin puutokseen voi vaikuttaa myös
se, että suurin osa ihmisistä viettää päivät sisätiloissa.
Ravinnosta, kuten rasvaisista kaloista, sienistä ja
kananmunankeltuaisista saa jonkin verran D-vitamiinia, mutta
ei riittävästi. Siksi D-vitamiinia lisätään moniin
elintarvikkeisiin, kuten maitoihin ja margariineihin.
Kasvisruokailijoiden on turvattava D-vitamiinin saanti.
Kasvipohjainen ergokalsiferoli (D 2 ) toimii aivan kuten
kolekalsiferoli (D3). Lisäksi on löydetty jäkälää, josta saa
D3-vitamiinia60.

Kalsium
Makromineraali kalsiumia on elimistössä enemmän kuin mitään
muuta mineraalia. Noin 99% kalsiumista on varastoituneena
luustoon ja hampaisiin ja 1 % on vapaana kudoksissa ja
verenkierrossa.
Ihmisen elimistö tarvitsee kalsiumia luuston rakennusaineena
ja lihastoiminnassa sekä veren hyytymisprosesseissa. Se
säätelee mm. hermo-lihasärtyvyyttä, solukalvoissa tapahtuvia
kuljetuksia, hormoni- ja välittäjäaineiden vapautumista sekä
useita entsyymireaktioita.
Kasvisruokailijat saavat yleensä riittävästi kalsiumia, mutta
koska kalsiumin aineenvaihdunta edellyttää muita ravinteita,
kuten
D-vitamiinia,
K-vitamiinia
ja
kobalamiinia,
kasvisruokailijan on huolehdittava myös niiden riittävästä
saannista.
Kalsiumin
aineenvaihduntaan
ja
luuston
hyvinvointiin vaikuttavat myös magnesium, fosfori ja kalium.
Kalsiumin saanti

Hyviä kalsiumin lähteitä ovat vihreät vihannekset ja salaatit,
kuten brokkoli, lehtikaali ja pinaatti, seesaminsiemenet,
tahini, tempe, mantelit ja mantelivoi, appelsiinit, bataatit
ja pavut.
Riippumatta ravinnosta saadusta kalsiumista, tärkeää on se,
kuinka paljon kalsiumista todellisuudessa imeytyy ravinnosta
elimistön hyödynnettäväksi. Monet tekijät vaikuttavat
kalsiumin imeytymiseen:
Kalsiumin kokonaissaanti vaikuttaa imeytymiseen: Vain
noin 500 mg imeytyy kerralla ja imeytyminen vähenee
saannin kasvaessa.
Ikä vaikuttaa kalsiumin imeytymiseen. Vauvoilla ja
lapsilla kalsiumin imeytyminen on tehokasta, koska
luusto kasvaa
imeytymistä.

voimakkaasti.

Ikääntyminen

hidastaa

Fylaatit,joita saadaan mm. täysjyväviljoista, pavuista,
siemenistä ja pähkinöistä voivat sitoutua kalsiumiin
sekä muihin
imeytymistä.

mineraaleihin

ja

rajoittaa

niiden

Oksalaatit, joita saadaan mm. monista vihreistä
lehtikasveista, kuten pinaatista, lehtijuurikkaista,
persiljasta, purjosta, punajuuren lehdistä sekä
marjoista, manteleista, maapähkinöistä, soijapavuista,
okrasta, kvinoasta, kaakaosta, teestä ja suklaasta
voivat myös heikentää kalsiumin ja muiden mineraalien
imeytymistä.
Kalsiumia ei imeydy, jos D-vitamiinitasot ovat liian
alhaiset.
Runsas suolan, proteiinien, kahvin ja fosforin saanti
lisää kalsiumin poistumista elimistöstä62.

Rauta
Raudan puutos on yleisin ravintoaineen puutos sekä
teollistuneissa että kehittyvissä maissa 63. Raudan puutos on

erityisen yleistä nuorilla naisilla, odottavilla äideillä,
vauvoilla ja lapsilla sekä teini-ikäisillä tytöillä. Myös
runsaat kuukautiset voivat altistaa raudanpuutokselle.
Sekä sekasyöjät että kasvisravintoa syövät voivat kärsiä
raudanpuutteesta.
Hemi- ja nonhemirauta
Rautaa esiintyy kahdessa muodossa: hemi- ja nonhemirautana.
Lihassa ja kalassa on noin puolet hemirautaa, joka imeytyy
nonhemirautaa
paremmin.
Kasviksissa
esiintyy
vain
nonhemirautaa. Tästä syystä on suositeltavaa, että
kasvisruokavaliossa rautaa pyritään saamaan ravinnosta hieman
yleisiä suosituksia enemmän.
Tämä ei ole vaikeaa, sillä monet kasvit sisältävät runsaasti
rautaa. Vihreät lehtikasvit ja palkokasvit ovat erinomaisia
raudan lähteitä. Myös soijavalmisteissa, tummassa suklaassa,
seesaminsiemenissä, auringonkukansiemenissä, rusinoissa,
luumuissa ja cashew-pähkinöissä on runsaasti rautaa.
Raudan imeytyminen
Raudan imeytymistä ravinnosta voivat heikentää fytaatit, teen
sisältämät tanniinit, kalsium, kuidut, kahvin ja kaakaon
polyfenolit sekä eräät mausteet (korianteri, chili, kurkuma).
Raudan imeytymistä voi tehostaa syömällä runsaasti rautaa
sisältäviä kasviksia eri aikoina kuin imeytymistä heikentäviä
aineita. Raudan imeytymistä tehostaa myös, jos syö runsaasti
rautaa sisältäviä kasviksia yhdessä C-vitamiinia ja orgaanisia
happoja sisältävien kasvisten kanssa.
Esimerkiksi: smoothie, joka sisältää vihreitä lehtikasveja
(lehtikaalia, pinaattia tms), joista saa rautaa sekä hedelmiä
tai tomaatteja, jossa on C-vitamiinia.

Jodi
Jodia ei välttämättä saa riittävästi kasviravinnosta, mutta
sitä on mm. levissä. On kuitenkin huomattava, että levissä
jodin pitoisuudet vaihtelevat todella paljon ja joissain
levissä jodin määrä on voi ylittää toksisen rajan. Nori-levä
on hyvä jodin lähde, mutta hijiki tai hiziki sisältää niin
paljon arseenia, että sen syömistä ei suositella.
Jodioidusta suolasta saa riittävästi jodia. Puolikas
teelusikallinen jodioitua suolaa riittää kattamaan
päivittäisen jodin tarpeen (150 µg). Merisuola ei sisällä
jodia.
Jodi vaikuttaa kilpirauhasen toimintaan
Kilpirauhanen säätelee elimistön aineenvaihduntaa ja erittää
tärkeitä kilpirauhashormoneja, jotka huolehtivat sisäelinten
toiminnasta.
tärkeää.

Kilpirauhasen

toiminnalle

jodin

saanti

on

Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan on jodin imeytymisen
varmistamiseksi hyvä välttää ns. goitrogeenisiä ruokia, koska
ne heikentävät jodin imeytymistä ja voivat pahentaa olemassa
olevaa kilpirauhasen vajaatoimintaa.
Goitrogeeniset ruoat
Goitrogeenejä
on
mm.
ruusukalissa,
kukkakaalissa,
parsakaalissa,
retiisissä,
sellerissä,
maississa,
soijatuotteissa, maapähkinöissä, avokadoissa, appelsiineissa,
viikunoissa, pinaatissa, bataatissa, mansikoissa ja vehnässä.
Näiden välttely on perusteltua, jos on sairastunut
kilpirauhasen vajaatoimintaan.
Goitrogeenisten ruokien välttäminen ei ole tarpeen, jos jodin
saanti on riittävää ja kilpirauhanen toimii normaalisti.

Seleeni
Seleeni on voimaks antioksidantti, joka suojaa soluja. Sitä
tarvitaan kilpirauhashormin säätelyyn, reproduktioon sekä
DNA:n synteesiin. Kasvisravinto sisältää riittävästi seleeniä.
Sitä saa runsaasti mm. täysjyväviljoista, palkokasveista,
siemenistä ja pähkinöistä. Venäjällä ja Kiinassa on alueita,
joissa maaperän ravinnepitoisuus on niin köyhtynyttä, että
seleenin puutosta voi esiintyä. Muualla seleenin puutos on
harvinaista.

Sinkki
Sinkki tukee immuunijärjestelmän toimintaa ja tehostaa
haavojen parantumista. Sinkki osallistuu myös proteiinien ja
DNA:n synteesiin, sikiön kehitykseen, sekä lasten kasvuun.
Kasvien sisältämien fylaattien vaikutuksesta sinkin saanti
kasviksista on vähäisempää kuin eläinperäisestä ravinnosta.
Sinkin puutos on vaikea havaita verikokeissa, mutta puutos voi
ilmentyä haavojen paranemisen hitautena, kasvun pysähtymisenä
(lapsilla), kaljuuntumisena, heikentyneenä vastustuskykynä,
ruokahaluttomuutena, makuhäiriöinä sekä ihon ja silmien
leesioina.
Puutteellisen imeytymisen vuoksi kasvissyöjien on syötävä
sinkkiä jopa 50 % virallisia suosituksia enemmän. Hyviä
lähteitä sinkin saannille ovat palkokasvit, pähkinät,
siemenet, soijatuotteet ja täysjyväviljat.

Tärkeimpien
lähteet

ravintoaineiden

Ravinne

Ruoka

Proteiini

palkokasvit (pavut, linssit, herneet,
maapähkinät), pähkinät, siemenet, soijatuotteet
(tempe, tofu)

Omega-3
rasvat

Kuitu

siemenet (chia, hamppu, pellava), vihreät
lehtikasvit, mikrolevät, soijapavut ja
soijavalmisteet, saksanpähkinät
vihannekset, hedelmät (marjat, päärynät,
papaijat, kuivatut hedelmät), avokado,
palkokasvit (pavut, linssit, herneet), pähkinät,
siemenet, täysjyväviljat
vähän oksalaattia sisältävät vihreät lehtikasvit
(brokkoli, bok choy, kaali, lehtisalaatit,

Kalsium

voikukan lehdet, vesikrassi), kalsiumia
sisältävä tofu, mantelit, mantelivoi, kalsiumia
sisältävät kasvimaidot (mantelimaito,
kauramaito, soijamaito) seesaminsiemenet,
tahini, viikunat, melassi (blackstrap molasses)

Jodi

vesikasvit ja levät (arame, dulse, nori,
wakame), jodioitu suola
palkokasvit (pavut, linssit, herneet,

Rauta

maapähkinät), vihreät lehtikasvit, soijapavut ja
soijatuotteet, kvinoa, perunat, kuivatut
hedelmät, tumma suklaa, tahini, siemenet
(kurpitsa, seesami, auringonkukka), levät
(dulse, nori)

Sinkki

palkokasvit (pavut, linssit, herneet,
maapähkinät) soijatuotteet, pähkinät, siemenet,
kaura

Koliini

palkokasvit (pavut, linssit, herneet,
maapähkinät), bnaani, brokkoli, kaura,
appelsiinit, kvinoa, soijatuotteet

Ravinne

Ruoka

Folaatti

vihreät lehtikasvit, mantelit, parsa, avokado,
punajuuret, folaattia sisältävät viljat (leivät,
pastat, riisit), appelsiinit, kvinoa,
ravintohiiva
elintarvikkeet, joihin B12 -vitamiinia eli

B12 –Vitamiini

kobalamiinia on lisätty (ravintohiiva,
kasvimaidot), kasvipohjainen B12 lisäravinne
(2500 μg viikossa)

C -Vitamiini

D –
Vitamiini

hedelmät (marjat, sitrushedelmät, verkkomeloni,
kiwi-hedelmä, mango, papaya, ananans), vihreät
lehtikasvit, perunat, herneet, paprikat,
chilipippurit, tomaatit
sun, fortified plant milks, supplement if
deficient
vihreät lehtikasvit, levät, parsa, avokado,

brokkoli, ruusukaali, kukkakaali, linssit,
K -Vitamiini herneet, nattō (a traditional Japanese food made
from soybeans fermented with Bacillus subtilis
var nattō)

Tutustu elintarvikkeiden ravintosisältöön
ennen tuotteen ostoa!
Sivuuta
harhaanjohtava
markkinointilauseet
elintarvikepakkauksissa, kuten (”erinomainen …”,
”…vapaa”, ”luonnollinen”)
Keskity elintarvikkeen ravintosisältöön ja unohda kaikki
ylimääräiset merkinnät pakkauksessa (ne ovat
markkinointia)
Suosi elintarvikkeita, jotka:
– sisältävät tuttuja ravintoaineita
– joiden tuoteseloste on lyhyt (ilman useita
lisäaineita)

– eivät sisällä keinotekoisia makeutusaineita,
makuvahventeita,
värejä,
säilöntäaineita,
stabilointiaineita jne.
– älä osta elintarvikkeita, joihin on lisätty
tuntemattomia lisäaineita

Suositeltavia sivustoja terveellisestä
kasvisravinnosta kiinnostuneille
nlm.nih.gov
https://ndb.nal.usda.gov
http://vegetariannutrition.net
http://nutritionfacts.org
pcrm.org
brendadavisrd.com
veganhealth.org
http://plantbaseddietitian.com
theveganrd.com
vrg.org/nutrition/
https://fnic.nal.usda.gov/lifecycle-nutrition/vegetarian
-nutrition
vegansociety.com

Lähteet:
Julieanna Haver (Ms, RD, CPT):
Physician’s Guide, 6.6.2016

Plant-Based

Dietes:

A

1. Graffeo C. Is there evidence to support a vegetarian
diet in common chronic diseases? [Internet] New York,
NY: Clinical Correlations; 2013. Jun 20, [cited 2015 Mar
17]:[about
8
p].
Available
from:www.clinicalcorrelations.org/?p=6186.
2. Orlich MJ, Singh PN, Sabaté J, et al. Vegetarian dietary
patterns and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA
Intern
Med.
2013
Jul

8;173(13):1230–8. DOI:http://dx.doi.org/10.1001/jamainte
rnmed.2013.6473. [PMC free article] [PubMed]
3. Rosell M, Appleby P, Spencer E, Key T. Weight gain over
5 years in 21,966 meat-eating, fish-eating, vegetarian,
and vegan men and women in EPIC-Oxford. Int J Obes
(Lond)
2006
Sep;30(9):1389–96. DOI:http://dx.doi.org/10.1038/sj.ijo.
0803305. [PubMed]
4. Ornish D. Statins and the soul of medicine. Am J
Cardiol.
2002
Jun
1;89(11):1286–90. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/S0002-91
49(02)02327-5. [PubMed]
5. Jenkins DJ, Kendall CW, Marchie A, et al. Direct
comparison of a dietary portfolio of cholesterollowering foods with a statin in hypercholesterolemic
participants.
Am
J
Feb;81(2):380–7.[PubMed]

Clin

Nutr.

2005

6. Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, et al. A low-fat vegan
diet and a conventional diabetes diet in the treatment
of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk
clinical
trial.
Am
J
Clin
Nutr.
2009
May;89(5):1588S–1596S. DOI: http://dx.doi.org/10.3945/aj
cn.2009.26736H. [PMC free article] [PubMed]
7. Huang T, Yang B, Zheng J, Li G, Wahlqvist ML, Li D.
Cardiovascular disease mortality and cancer incidence in
vegetarians: a meta-analysis and systematic review. Ann
Nutr
Metab. 2012;60(4):233–40.DOI: http://dx.doi.org/10.1159/
000337301. [PubMed]
8. Tuso PJ, Ismail MH, Ha BP, Bartolotto C. Nutritional
update for physicians: plant-based diets. Perm J. 2013
Spring;17(2):61–6. DOI: http://dx.doi.org/10.7812/TPP/12
-085. [PMC free article] [PubMed]
9. T o n s t a d S , B u t l e r T , Y a n R , F r a s e r G E . T y p e o f
vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2
diabetes.
Diabetes
Care.
2009
May;32(5):791–6. DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc08-188

6. [PMC free article] [PubMed]
10. Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Hypertension and blood
pressure among meat eaters, fish eaters, vegetarians and
vegans in EPIC-Oxford. Public Health Nutr. 2002
Oct;5(5):645–54. DOI:http://dx.doi.org/10.1079/PHN200233
2. [PubMed]
11. Ferdowsian HR, Barnard ND. Effects of plant-based diets
on
plasma
lipids.
Am
J
Cardiol.
2009
Oct
1;104(7):947–56. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcar
d.2009.05.032. [PubMed]
12. Ornish D, Scherwitz LW, Billings JH, et al. Intensive
lifestyle changes for reversal of coronary heart
disease.
JAMA.
1998
Dec
16;280(23):2001–7. DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.2
80.23.2001.[PubMed]
13. Esselstyn CB, Jr, Gendy G, Doyle J, Golubic M, Roizen
MF. A way to reverse CAD? J Fam Pract. 2014
Jul;63(7):356–364b. [PubMed]
14. Vannice G, Rasmussen H. Position of the Academy of
Nutrition and Dietetics: dietary fatty acids for healthy
adults.
J
Acad
Nutr
Diet.
2014
Jan;114(1):136–53. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.
2013.11.001. Erratum in: J Acad Nutr Diet 2014
Apr;114(4):644.
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2014.02.014. [PubMe
d]
15. Saturated Fats [Internet] Dallas, TX: American Heart
Association; 2015. Jan 12, [cited 2015 Mar 17].
Available
from: www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCen
ter/HealthyEating/Saturated-Fats_UCM_301110_Article.jsp.
16. Hopkins PN. Effects of dietary cholesterol on serum
cholesterol: a meta-analysis and review. Am J Clin
Nutr. 1992 Jun;55(6):1060–70. [PubMed]
17. Howell WH, McNamara DJ, Tosca MA, Smith BT, Gaines JA.
Plasma lipid and lipoprotein responses to dietary fat
and cholesterol: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1997

Jun;65(6):1747–64. [PubMed]
18. Spence JD, Jenkins DJ, Davignon J. Dietary cholesterol
and egg yolks: not for patients at risk of vascular
disease. Can J Cardiol. 2010 Nov;26(9):e336–9. [PMC free
article] [PubMed]
19. Record-high antibiotic sales for meat and poultry
production [Internet] Philadelphia, PA: The Pew
Charitable Trusts; 2013. Feb 6, [cited 2015 Apr 7].
Available
from: www.pewtrusts.org/en/about/news-room/news/2013/02/
06/recordhigh-antibiotic-sales-for-meat-and-poultryproduction.
20. Antibiotic resistance threats in the United States, 2013
[Internet] Atlanta, GA: Centers for Disease Control and
Prevention; 2014. Jul 17, [cited 2015 Apr 7]. Available
from:www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/.
21. Allen NE, Appleby PN, Davey GK, Kaaks R, Rinaldi S, Key
TJ. The associations of diet with serum insulin-like
growth factor I and its main binding proteins in 292
women meat-eaters, vegetarians, and vegans. Cancer
Epidemiol
Biomarkers
Prev.
2002
Nov;11(11):1441–8. [PubMed]
22. Iron: dietary supplement fact sheet [Internet] Bethesda,
MD: National Institutes of Health, Office of Dietary
Supplements; 2015. Feb 19, [cited 2015 Apr 12].
Available
from:http://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfess
ional/.
23. Jomova K, Valko M. Advances in metal-induced oxidative
stress and human disease. Toxicology. 2011 May
10;283(2–3):65–87. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tox.
2011.03.001. [PubMed]
24. Bastide NM, Pierre FH, Corpet DE. Heme iron from meat
and risk of colorectal cancer: a meta-analysis and a
review of the mechanisms involved. Cancer Prev Res
(Phila)
2011
Feb;4(2):177–84. DOI:http://dx.doi.org/10.1158/1940-6207

.CAPR-10-0113. [PubMed]
25. Ahluwalia N, Genoux A, Ferrieres J, et al. Iron status
is associated with carotid atherosclerotic plaques in
middle-aged
adults.
J
Nutr.
2010
Apr;140(4):812–6. DOI: http://dx.doi.org/10.3945/jn.109.
110353. [PMC free article] [PubMed]
26. Hunt JR. Bioavailability of iron, zinc, and other trace
minerals from vegetarian diets. Am J Clin Nutr. 2003
Sep;78(3 Suppl):633S–639S. [PubMed]
27. European Commission Scientific Committee on Food
. Polycyclic aromatic hydrocarbons— occurrence in foods,
dietary exposure and health effects [Internet] Brussels,
Belgium: European Commission Health and Consumer
Protection Directorate-General; 2002. Dec 4, [cited 2015
Apr
7].
Available
from:http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out154_en.pdf.
28. Chemicals in meat cooked at high temperatures and cancer
risk [Internet] Bethesda, MD: National Cancer Institute
at the National Institutes of Health; 2010. Oct 15,
[cited
2015
Apr
7].
Available
from:www.cancer.gov/cancertopics/causes-prevention/risk/
diet/cooked-meats-fact-sheet.
29. Uribarri J, Woodruff S, Goodman S, et al. Advanced
glycation end products in foods and a practical guide to
their reduction in the diet. J Am Diet Assoc. 2010
Jun;110(6):911–6. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2
010.03.018. [PMC free article] [PubMed]
30. Koeth RA, Wang Z, Levison BS, et al. Intestinal
microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red
meat, promotes atherosclerosis. Nat Med. 2013
May;19(5):576–85. DOI:http://dx.doi.org/10.1038/nm.3145.
[PMC free article] [PubMed]
31. Hedlund M, Padler-Karavani V, Varki NM, Varki A.
Evidence for a human-specific mechanism for diet and
antibody-mediated
inflammation
in
carcinoma
progression. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Dec
2;105(48):18936–41. DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.

0803943105. [PMC free article] [PubMed]
32. Taylor RE, Gregg CJ, Padler-Karavani V, et al. Novel
mechanism for the generation of human xenoautoantibodies against the nonhuman sialic acid Nglycolylneuraminic acid. J Exp Med. 2010 Aug
2;207(8):1637–46. DOI: http://dx.doi.org/10.1084/jem.201
00575. [PMC free article] [PubMed]
33. Food Insight Functional foods fact sheet: antioxidants
[Internet] Washington DC: International Food Information
Council Foundation; 2009. Oct 14, [cited 2015 Apr 17].
Available
from:www.foodinsight.org/Functional_Foods_Fact_Sheet_Ant
ioxidants.
34. Bellik Y, Boukraâ L, Alzahrani HA, et al. Molecular
mechanism underlying anti-inflammatory and anti-allergic
activities of phytochemicals: an update. Molecules. 2012
Dec
27;18(1):322–53. DOI:http://dx.doi.org/10.3390/molecules
18010322. [PubMed]
35. Phytochemicals: the cancer fighters in the foods we eat
[Internet] Washington, DC: American Institute for Cancer
Research; 2013. Apr 10, [cited 2015 Apr 17]. Available
from: www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/elements
_phytochemicals.html.
36. Schmitz H, Chevaux K. Defining the role of dietary
phytochemicals in modulating human immune function. In:
Gershwin ME, German JB, Keen CL, editors. Nutrition and
immunology: principles and practice. Totowa, NJ: Humana
Press Inc; 2000. pp. 107–19.
37. Taku K, Melby MK, Nishi N, Omori T, Kurzer MS. Soy
isoflavones for osteoporosis: an evidence-based
approach.
Maturitas.
2011
Dec;70(4):333–8. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.maturi
tas.2011.09.001.[PubMed]
38. Wei P, Liu M, Chen Y, Chen DC. Systematic review of soy
isoflavone supplements on osteoporosis in women. Asian
Pac
J
Trop
Med.
2012

Mar;5(3):243–8. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1995-764
5(12)60033-9. [PubMed]
39. Basu HN, Del Vecchio AJ, Filder F, Orthoeter FT.
Nutritional and potential disease prevention properties
of
carotenoids.
J
Am
Oil
Chem
Soc.
2001
Jul;78(7):665–75. DOI:http://dx.doi.org/10.1007/s11746-0
01-0324-x.
40. Taku K, Umegaki K, Sato Y, Taki Y, Endoh K, Watanabe S.
Soy isoflavones lower serum total and LDL cholesterol in
humans: a meta-analysis of 11 randomized controlled
trials. Am J Clin Nutr. 2007 Apr;85(4):1148–56. [PubMed]
41. H o w a r d B V , K r i t c h e v s k y D . P h y t o c h e m i c a l s a n d
cardiovascular disease. A statement for healthcare
professionals
from
the
American
Heart
Association.
Circulation.
1997
Jun
3;95(11):2591–3. DOI:http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.95
.11.2591. [PubMed]
42. Clemens R, Kranz S, Mobley AR, et al. Filling America’s
fiber intake gap: summary of a roundtable to probe
realistic solutions with a focus on grain-based foods. J
Nutr.
2012
Jul;142(7):1390S–401S. DOI:http://dx.doi.org/10.3945/jn.
112.160176. [PubMed]
43. National Center for Chronic Disease Prevention and
Health Promotion . The power of prevention: chronic
disease … the public health challenge of the 21st
century [Internet] Atlanta, GA: Centers for Disease
Control and Prevention; 2009. [cited 2015 Mar 17].
Available
from:www.cdc.gov/chronicdisease/pdf/2009-power-of-preven
tion.pdf.
44. Craig WJ, Mangels AR, American Dietetic Association
Position of the American Dietetic Association:
vegetarian
diets.
J
Am
Diet
Assoc.
2009
Jul;109(7):1266–82. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jada
.2009.05.027. [PubMed]
45. Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL, III, Rainville AJ,

Liepa GU. A vegetarian diet pattern as a nutrient-dense
approach to weight management: an analysis of the
national health and nutrition examination survey
1999–2004.
J
Am
Diet
Assoc.
2011
Jun;111(6):819–27. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jada
.2011.03.012.[PubMed]
46. 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee . Scientific
report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory
Committee: advisory report to the Secretary of Health
and Human Services and the Secretary of Agriculture
[Internet] Washington, DC: USDA, Department of Health
and Human Services; 2015. Feb, [cited 2015 Mar 18].
Available
from: www.health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-r
eport/PDFs/Scientific-Report-of-the-2015-DietaryGuidelines-Advisory-Committee.pdf.
47. Sabaté J. Nut consumption, vegetarian diets, ischemic
heart disease risk, and all-cause mortality: evidence
from epidemiologic studies. Am J Clin Nutr. 1999
Sep;70(3 Suppl):500S–503S. [PubMed]
48. O’Neil CE, Keast DR, Nicklas TA, Fulgoni VL., 3rd Nut
consumption is associated with decreased health risk
factors for cardiovascular disease and metabolic
syndrome in US adults: NHANES 1999–2004. J Am Coll
Nutr.
2011
Dec;30(6):502–10. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0731572
4.2011.10719996.[PubMed]
49. Seddon JM, Cote J, Rosner B. Progression of age-related
macular degeneration: association with dietary fat,
transunsaturated fat, nuts, and fish intake. Arch
Ophthalmol.
2003
Dec;121(12):1728–37. DOI:http://dx.doi.org/10.1001/archo
pht.121.12.1728. Erratum in: Arch Ophthalmol 2004
Mar;122(3):426.
DOI:http://dx.doi.org/10.1001/archopht.122.3.426. [PubMe
d]
50. Tsai CJ, Leitzmann MF, Hu FB, Willett WC, Giovannucci

51.

52.
53.
54.

EL. Frequent nut consumption and decreased risk of
cholecystectomy in women. Am J Clin Nutr. 2004
Jul;80(1):76–81. [PubMed]
Wilcox DC, Wilcox BJ, Todoriki H, Suzuki M. The Okinawan
diet: health implications of a low-calorie, nutrientdense, antioxidant-rich dietary pattern low in glycemic
load.
J
Am
Coll
Nutr.
2009
Aug;28(Suppl):500S–516S. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/
07315724.2009.10718117. [PubMed]
Allbaugh L. Crete: a case study of an underdeveloped
area. Princeton, NJ: Princeton University Press; 1953.
Davis B, Melina V. Becoming vegan: comprehensive
edition. Summertown, TN: Book Publishing Company; 2014.
Dietary
reference
intakes:
macronutrients
[Internet] Washinton, DC: Institute of Medicine of the
National Academies; 2005. [cited 2015 Apr 15]. Available
from:https://iom.nationalacademies.org/~/media/Files/Act

ivity%20Files/Nutrition/DRIs/DRI_Macronutrients.pdf.
55. Fish [Internet] Washington DC: Physicians Committee for
Responsible Medicine; 2009. Jan, [cited 2016 Mar 17].
Available from: www.pcrm.org/health/reports/fish.
56. Worm B, Barbier EB, Beaumont N, et al. Impacts of
biodiversity
loss
on
ocean
ecosystem
services.
Science.
2006
Nov
3;314(5800):787–90. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/scien
ce.1132294. [PubMed]
57. F D A
cuts
trans
fats
in
processed
foods
[Internet] Washington DC: US Food and Drug
Administration; 2015. Jun 16, [2016 Mar 17]. Available
from:www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm372915.
htm.
58. Jenkins DJ, Kendall CW, Marchie A, et al. Effects of a
dietary portfolio of cholesterol-lowering foods vs
lovastatin
on
serum
lipids
and
C-reactive
protein.
JAMA.
2003
Jul
23;290(4):502–10. DOI:http://dx.doi.org/10.1001/jama.290
.4.502. [PubMed]

59. Jacobs DR, Jr, Gross MD, Tapsell LC. Food synergy: an
operational concept for understanding nutrition. Am J
Clin
Nutr.
2009
May;89(5):1543S–1548S. DOI:http://dx.doi.org/10.3945/ajc
n.2009.26736B. [PMC free article] [PubMed]
60. Watson E. Veggie vitamin D3 maker explores novel
production process to secure future supplies
[Internet] Montpelier, France: William Reed Business
Media; 2012. Mar 13, [cited 2016 Jun 6]. Available
from: www.nutraingredients-usa.com/Suppliers2/Veggie-vit
amin-D3-maker-explores-novel-production-process-tosecure-future-supplies.
61. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, et al. The 2011 report on
dietary reference intakes for calcium and vitamin D from
the Institute of Medicine: what clinicians need to
know.
J
Clin
Endocrinol
Metab.
2011
Jan;96(1):53–8. DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2010-2
704. [PMC free article] [PubMed]
62. National Institutes of Health

Office

of

Dietary

Supplements . Calcium: dietary supplement fact sheet
[Internet] Washington, DC: National Institutes of
Health; 2013. Nov 21, [cited 2015 Mar 26]. Available
from: http://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthPro
fessional/.
63. Part II. Evaluating the public health significance of
micronutrient malnutrition. In: Allen L, de Benoist B,
Dary O, Hurrell R, editors. Guidelines on food
fortification with micronutrients. Geneva, Switzerland:
World Health Organization; 2006. pp. 43–56.
64. Oyebode O, Gordon-Dseagu V, Walker A, Mindell JS. Fruit
and vegetable consumption and all-cause, cancer and CVD
mortality: analysis of Health Survey for England data. J
Epidemiol
Community
Health.
2014
Sep;68(9):856–62. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/jech-20
13-203500. [PMC free article] [PubMed]
65. Gallant MP. The influence of social support on chronic
illness self-management: a review and directions for

research.
Health
Educ
Behav.
2003
Apr;30(2):170–95. DOI:http://dx.doi.org/10.1177/10901981
02251030. [PubMed]

