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Vähemmän sokeria 
– vähemmän kaloreita?
Elintarvikkeen koostumuksen muuttaminen vähentämällä 
suolan, rasvan ja sokerin määrää, voi olla teknologisesti haas-
tavaa, jos tavoitteena on tuotteen alhaisempi energiasisältö 
ja parempi ravintoarvo.

Dr Paul Berryman, toimitusjohtaja, 
Leatherhead Food Research, Surrey, Iso-Britannia  4

Sokeri ja makeutusaineet
Elintarvikkeeseen lisättävän sokerin vähentämiseen liittyy 
paljon haasteita, jos halutaan korvata sekä sokerin makeus 
että sen teknologiset ominaisuudet muilla makeuttajilla 
eikä tuotteen laatu saisi kärsiä. Uusimmatkin keinotekoisista 
makeutusaineista pystyvät vain harvoin korvaamaan sokeria 
elintarvikkeen monipuolisena valmistusaineena.

Lars Bo Jørgensen, tuotekehityspäällikkö, 
Nordic Sugar, Kööpenhamina 8

Ruokailoa pienessä sairaalassa
Suurkeittiöissä, eikä vähiten sairaaloiden keittiöissä, ruoan ravinto-
sisältöön ja hyvään makuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 
On aika tavallista, että potilaiden on vaikea saada ruoasta riit tä-
västi ravintoaineita. Yhtenä ratkaisuna tähän voisi olla valinnan-
mahdollisuuksien lisääminen, esimerkiksi à la carte -listat.

Gunilla Järnblad, ravitsemusterapeutti, Lund ja 
Anne Reinholdt, toimittaja, Mannov, Kööpenhamina 14

Vastuu lasten fyysisestä ja psyyk-
kisestä terveydestä on vanhemmilla
Jos lapset määräävät päiväjärjestyksen kotona, vanhemmat asetta-
vat ehkä huomaamattaan lapsen kehitykselle kohtuuttomia vaati-
muksia. Sen sijaan, että vanhemmat jaksaisivat ottaa vastuuta ko-
din arkipäivästä, he saattavatkin ristiriitoja välttääkseen tyytyä mu-
kavuudenhaluisesti vain fyysiseen läsnäoloon. Ei jakseta olla läsnä 
myös henkisesti ja miettiä tapaa, jolla lasten kanssa ollaan kotona 
yhdessä.

Margarethe Brun Hansen, lastenpsykologi, Roskilde 16

Lasten terveyskäyttäytyminen 
huonontuu iän myötä
Tanskassa ja Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan 0  –10-vuo tiai-
den lasten vanhempien mukaan lasten terveyskäyttäytyminen huo -
nonee iän myötä. Tämä koskee paitsi ruokavaliota – eikä vähiten 
nirsoilua uusia ruokalajeja kohtaan – myös liikunnan ja ulkoilun 
määrää. Vanhemmat ovat kuitenkin hyvin tietoisia, että ruoan laatu, 
unen määrä sekä liikunta ja ulkoilu ovat tärkeitä lasten terveydelle.  

Susie Munk Jensen, konsultti, Århus 19
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Ruoka – terveyttä 
ja hallittua mielihyvää
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 
keskustellaan nykyään enemmän elin-
tarvikkeiden sokeri-, rasva- ja suola-
pitoisuuksista kuin syödyn ruoan 
määrästä tai annoskokojen suuruu-
desta. EU-tasolla nk. Food reformula-
tion on elintarviketeollisuuden ja 
viranomaisten yhteinen haaste elin-
tarvikkeiden koostumuksen muutta-
miseksi terveellisempään suuntaan. 

Käytännössä elintarvikkeiden koos-
tumusta on muunneltu lisäämällä 
kuitupitoisuutta ja vastaavasti vähen-
tämällä sokerin, rasvan ja suolan 
osuutta. Sokerin osalta tunnetuin 
esimerkki on sokerin korvaaminen 
keinotekoisilla makeutusaineilla 
makeissa juomissa. Vähän vettä si-
sältävissä kiinteissä elintarvikkeissa 
sokerin ja rasvan korvaaminen on 
haastavampaa, kun pyrkimyksenä 
on parempi ravintoaineprofi ili ja 
alhaisempi energiasisältö.  

Tässä lehdessä kerromme brittiläis -
ten kuluttajien turhautumisesta, kun 
pakkausmerkintöjen ilmoitus sokerin 
vähentämisestä ei vastaavasti olekaan 
vähentänyt tuotteiden energiasisältöä. 
Kuluttajat ovat tunteneet tulleensa 
harhaanjohdetuiksi.

Sokerin, rasvan ja suolan määrän 
vähentäminen ruoan valmistusainei-
na on paitsi tasapainoilua valmis -
tus aineiden toiminnallisten ominai-
suuksien välillä, myös mitä suurim-
massa määrin makukysymys. Ruoka 
merkitsee myös mielihyvää ja ratkai-
sevinta onkin, pitävätkö kuluttajat 
tuotteen mausta.

Ruoalla on monta ulottuvuutta 
– myös sairaaloissa. Tässä numerossa 
kerromme myös, miten ruotsalaisissa 
ja tanskalaisissa edelläkävijäsairaa-
loissa huolehditaan ruoan houkutte-
levuudesta ja maistuvuudesta. Ruoas-

ta on yhä enenevissä määrin tulossa 
osa sairaanhoitoa.

Kolmas, vaan ei vähäisin, tämän leh-
den teema on lasten terveys ja hyvin-
vointi. Esittelemme tutkimuksen, 
jonka mukaan 0 –10-vuotiaiden las -
ten vanhemmat ovat hyvin tietoisia 
ruoan laadun, unen määrän sekä 
liikunnan ja ulkoilun merkityksestä 
lastensa terveydelle. Tästä huolimatta 
lasten terveyskäyttäytyminen tutki-
muksen mukaan huononee iän myö-
tä. Kenellä on vastuu lasten fyysisestä 
ja psyykkisestä terveydestä – vanhem-
millako vai missä määrin lapset voivat 
itse ohjata käyttäytymistään ja per-
heen päivärytmiä?

Mielenkiintoisia lukuhetkiä

Suomen Sokeri Oy



Englantilainen Leather-
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johtaa harhaan tuotteen 

sokerimäärään liittyvissä 

väitteissä.

Dr Paul Berryman, toimitusjohtaja, 
Leatherhead Food Research 
-tutkimuslaitos, Surrey, Iso-Britannia

Elintarviketeollisuus uudistaa 
tuotteita vähentämällä etenkin 
rasvaa, suolaa ja sokeria.

Vähemmän sokeria 
– vähemmän kaloreita?
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Leatherhead Food Research -tutkimus-
laitoksessa on meneillään useita elin-
tarviketeollisuuden projekteja, joissa 
kehitetään tapoja vähentää elintarvik-
keista rasvaa, suolaa, sokeria ja lisä-
aineita. Kaikissa kehitysprojekteissa on 
teknisiä haasteita, kun halutaan tehdä 
kuluttajia houkuttelevia uudenlaisia 
maukkaita tuotteita. Tässä artikkelissa 
pohditaan mahdollisuuksia muunnel-
la erilaisten elintarvikkeiden koostu-
musta terveellisempään suuntaan.

Koska asiantuntijat ovat yksimielisiä 
suolan verenpainetta kohottavista vai-
kutuksista, on  elintarvikkeen vähä-
suolaisuus terveyden kannalta perus-
teltua. Tiedämme myös tyydyttyneen 
rasvan lisäävän veren rasvapitoisuutta 
ja suurentavan sydän- ja verisuoni-
sairauksien riskiä. Korvaamalla elin-
tarvikkeiden rasvaa hiilihydraateilla 
voidaan energiaa vähentää yli 50 %.

Elintarvikkeen sisältämän sokerin 
määrän vähentämisen ravitsemuk-
selliset seuraukset eivät aina ole yhtä 
ilmeisiä. Sokerin vähentäminen vir-
voitusjuomasta on selkeä poikkeus: 
sokeri vaihdetaan makeutusaineeseen 
ja samalla lisätään tuotteeseen vettä. 
Energiamäärä vähenee, tosin joiden-
kin mielestä juoman maku ja suutun-
tuma muuttuvat huonommiksi. Jos 
sen sijaan halutaan vähentää sokeria 
leivonnaisista tai aamiaismuroista, 
ei veden lisääminen enää olekaan toi-
miva ratkaisu. Sokeri pitää korvata 
jollain muulla ainesosalla.

Tavallisemmin  sokeri korvataan toi-
sentyyppisellä hiilihydraatilla, kuten 
tärkkelyksellä, jolloin energiamäärää 
ei muutu. Esimerkiksi sokeroiduissa 
aamiaismuroissa on energiaa sataa 
grammaa kohden 371 kcal. Vaihto-
ehtoisessa, vähäsokerisessa tuottees-
sa, jossa kerrotaan olevan ”1/3 vä-
hemmän sokeria”, onkin yhtä paljon 
energiaa (369 kcal / 100 g). Tämä esi-
merkki varmasti yllättää, jos luulee 
elintarvikkeen sokeripitoisuuden 
vähentämisen vähentävän aina myös 
sen energiapitoisuutta!

Tässä artikkelissa kerron elintarvik  -
kei den reseptin muuntelun mahdol li-
suuk sista, sen aiheuttamista teknisistä 
ongelmista ja reseptin muunteluun 
liittyvistä EU:n sallimista pakkausmer-

kinnöistä. Käsittelen myös joitakin tut-
kimuslaitoksemme tekemiä riippumat-
tomia kuluttajatutkimuksia, joissa 
selvitettiin vähäsokerisuuteen ja siitä 
kertoviin pakkausmerkintöihin liittyviä 
kuluttajien asenteita. Tulosten mukaan 
kuluttajat ovat hyvin yllättyneitä, ja jos-
kus myös varsin vihaisia siitä, että so-
kerin vähentäminen ei läheskään aina 
vähennä tuotteesta saatavaa energiaa.

Miksi elintarvikkeiden 
koostumusta uudistetaan?

Tuoteuudistuksilla halutaan ylläpitää 
ja lisätä kuluttajien kiinnostusta ja os-
tohalukkuutta. Uudistamisella tuot-
teista tehdään terveellisempiä, pa-
remman makuisia, edullisempia tai 
jollain muulla tavalla aiempaa parem-
pia. Niihin voidaan lisätä kuluttajia 
houkuttelevia valmistusaineita tai 
vähentää sellaisia ainesosia, joihin 
kuluttajat suhtautuvat epäröiden.

Elintarvikkeita voidaan uudistaa:
■ poistamalla niistä terveydelle hai- 
 tal lisia aineita kuten suolaa, trans-
 rasvaa tai tyydyttynyttä rasvaa 
■ vähentämällä niistä energiaa joko  
 poistamalla energiaravintoaineita:  
 rasvaa (9 kcal), sokeria (4 kcal),   
 proteiinia (4 kcal) tai alkoholia 
 (7 kcal) tai lisäämällä energiatto-
 mien aineiden, kuten ilman tai   
 veden, osuutta 
■  lisäämällä niiden puhtautta tai   
 luonnollisuutta vähentämällä lisä- 
 aineita, korvaamalla keinotekoisia  
 aineita luonnollisilla tai muuten   
 ekologisina pidetyillä yhdisteillä 
■  parantamalla makua tai lisäämällä  
 muulla tavoin syömisnautintoa

Uudistetun elintarvikkeen pitää 
edelleen olla:
■  elintarvikelainsäädännön mukai-
 nen esimerkiksi lisä- ja vierasainei-
 den sekä terveysväitteiden suhteen
■  vähintäänkin yhtä hyvä tuote 
 kuin aiempi, sillä muuten sen 
 myynti takkuilee
■  turvallinen syödä

Tässä kaikessa onnistuminen ei aina 
ole ihan helppoa, mistä kerron seu-
raavassa hieman tarkemmin.

Elintarvikkeiden koostumuksen 
uudistamisen  vaikeudet

Suolan, sokerin tai rasvan poistami-

nen elintarvikkeesta voi muuttaa tuo-
tetta melkoisesti. Oleellinen kysymys 
tässä on se, mitä tuotteen komponent-
tia haluamme vähentää.

Suolan vähentäminen

Suolan määrän vähentäminen on pe-
rusteltua. Runsas suolan nauttiminen 
nostaa verenpainetta sekä lisää sydän- 
ja verisuonisairauksien ja aivohalvauk-
sen riskiä. Suolalla on kuitenkin elin-
tarvikkeissa monia tärkeitä tehtäviä:
■  natriumkloridia eli tavallista 
 ruokasuolaa käyttämällä saadaan  
 puhdas suolaisuuden maku
■  voimistaa makua
■  vähentää karvautta
■  vaikuttaa ulkonäköön ja raken-
 teeseen joissakin elintarvikkeissa
■ tarvitaan joidenkin elintarvik-
 keiden valmistusprosessin 
 onnistumiseksi 
■  parantaa säilyvyyttä luonnollisesti 

Elintarviketeollisuus voi käyttää erilai-
sia tapoja vähentää suolaa:
■  Asteittainen vähentäminen. 
 Suuretkin suolapitoisuuden muu-
 tokset on helpompi hyväksyä, kun  
 niitä tehdään vähitellen, koska 
 tällöin kuluttajat ehtivät tottua 
 uuteen makuun. Heinz käytti tätä  
 menetelmää keittojen suolapitoi - 
 suuden pienentämisessä.
■  Korvataan suolaa muilla yhdis-
 teillä esimerkiksi kaliumkloridilla.  
 Valitettavasti kaliumkloridi voi 
 aiheuttaa makean ja karvaan jälki- 
 maun. Myös glutamaattia, lysiiniä,  
 ammoniumkloridia, luontaisia 
 mineraalisuoloja ja sieniproteiini-
 uutetta voidaan käyttää lisäämään  
 suolaisuuden tuntua.
■ Suolan makua voidaan voimistaa  
 käyttämällä arominvahventimia.  
 Siihen liittyy ongelmia, sillä esi-
 merkiksi glutamaatti voi aiheuttaa  
 yliherkkyyttä.

Leatherheadissa tehdyssä tutkimuk-
sessa havaittiin, että suolapartikkelin 
kokoa oleellisesti pienentämällä 450 
µm:sta 7 µm:iin voidaan saada saman-
lainen suolaisuuden maku vaikka suo-
lapitoisuutta vähennettiin 30 %. Tämä 
johtuu siitä, että pienemmät suolapar-
tik kelit liukenevat suussa nopeammin 
ja niiden maku tuntuu siksi voimak-
kaampana. Tätä keinoa käytetään Pring-
lesin ja Walkersin perunalastuissa.
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Rasvan määrän vähentäminen

Rasvan vähentämiseenkin on run-
saasti terveysperusteita. Etenkin trans-
rasvaa ja tyydyttynyttä rasvaa halu-
taan vähentää, sillä niiden runsas 
käyttö lisää veren kolesterolipitoisuut-
ta sekä sydän- ja verisuonitautien ja 
aivohalvauksen riskiä. Rasvalla on 
monia tehtäviä elintarvikkeissa:
■  vaikuttaa ulkonäköön (kiille, väri), 
■  suutuntumaan (konsistenssi, 
 öljyisyys) ja rakenteeseen
■  maku- ja aromiaineiden kantaja 
 ja maunvahvistaja
■  vaikuttaa lämmönsiirtymiseen
■  lisää kylläisyyttä
■  välttämättömien rasvahappojen 
 ja rasvaliukoisten vitamiinien lähde

Rasvan korvaaminen on suolan kor-
vaamista vaikeampaa, sillä rasvalla on 
niin suuri merkitys elintarvikkeiden 
rakenteeseen ja makuun. Rasvapohjai-
set rasvakorvikkeet, kuten salatrim ja 
olestra, voivat aiheuttaa vatsaoireita. 
Leatherhead Food Research -tutkimus-
laitoksella on kehitetty kaksi uuden-
laista keinoa rasvan vähentämiseksi:

■  WOW-emulsiot (water-in-oil-in-  
 water): Korvasimme majoneesissa  
 perinteisen emulsion, missä rasva  
 on pisaroina vedessä, uudenlaisel-
 la kaksoisemulsiolla, missä vettä  
 sisältäviä öljykalvoisia pisaroita 
 on hajaannutettu veteen. Näin   
 rasvan määrä väheni 80 prosen-
 tista 40 prosenttiin.
■  Kryokristallisointi: Kryokristal-
 lisoitu rasva muodostuu sekoit-
 tamalla nestemäistä typpeä ja 
 öljyä tähän tarkoitukseen suun-
 nitellussa laitteessa, jolloin saa-
 daan kovaa tyydyttymätöntä jau-
 hemaista rasvaa. Vähensimme   
 murotaikinan tyydyttyneen rasvan  
 määrää 10 prosentista 4,5 prosent-
 tiin ilman, että taikinan laatu tai   
 makuominaisuudet heikkenivät.

Sokerin vähentäminen

Perusteet sokerin vähentämiseen 
eivät ole yhtä yksiselitteisiä. Virvoitus-
juomien sokeria on varsin helppo 
vähentää. Sokeri korvataan makeutus-
aineella ja tuotteeseen lisätään enem-
män vettä. Juoman energiamäärää 
vähenee, mutta suutuntuma ja maku 
voivat muuttua.

Leivonnaisista tai aamiaishiutaleista 
sokerin korvaaminen onkin paljon han-
kalampaa, eikä veden lisääminen riitä 
silloin ratkaisuksi. Sokeri korvataan 
yleensä jollain toisella hiilihydraatilla, 
tavallisesti tärkkelyksellä, jolloin tuot-
teen energiamäärä säilyy ennallaan.

Sokerilla on monta tehtävää elin-
tarvikkeissa:
■  antaa makeutta
■  vähentää karvautta ja happamuutta
■  korostaa makuja
■  parantaa rakennetta ja lisää 
 tilavuutta
■  parantaa suutuntumaa
■  vaikuttaa jäätymis- ja kiehumis-
 pisteeseen
■  tehostaa hiivakäymistä
■  parantaa säilyvyyttä
 
Kolme ensisijaista tapaa vähentää 
sokeria ovat:
■  Vähennetään määrää asteittain 
 – tämän merkitys on rajallinen.
■  Korvataan makeutusaineilla – saa- 
 tavilla on monia erilaisia makeutus- 
 aineita, joissa energiaa ei ole 
 lainkaan tai sitä on hyvin vähän,  
 ks. taulukko 2 sivulla 11. Ne ovat   
 usein tehokkaita makeuttajia,   
 mutta niistä voi tulla epämiellyt-
 tävä jälkimaku, niiden käyttö voi 
 vaatia päällysmerkintöihin varoi-
 tuksia ja niiden käyttömäärille voi 
 olla rajoituksia sekä ne voivat jos-
 kus aiheuttaa ongelmia elintarvik-
 keen rakenteen kestävyydessä.
■  Korvataan muilla makeutta lisää-
 villä aineilla kuten muilla sokereilla 
 (dekstroosi, fruktoosi, tagatoosi),  
 sokerialkoholeilla (ksylitoli,   
 erytritoli, sorbitoli) tai massaa 
 lisäävillä ns. bulkkiaineilla (poly-
 dekstroosi ja inuliini).

Tagatoosia lukuunottamatta sakkaroo-
sia korvaavat muut sokerit sisältävät 
saman verran energiaa, ks. taulukko 1
sivulla 10. Monet näistä korvaavista 
sokereista ovat kuitenkin vähemmän 
makeita kuin sakkaroosi ja ne voivat 
sokerin tavoin aiheuttaa hammas-
kariesta. Sokerialkoholeissa energiaa 
on sen sijaan vähemmän ja ne ovat 
hammasystävällisempiä, mutta ne 
eivät tuota väriä ja aromiaineita Mail-
lardin reaktiossa. Suurina annok-
sina ne ovat myös laksatiivisia ja ne 
voivat aiheuttaa suussa viileyden 

tunteen. Muiden makeuttamiseen 
käytettyjen hiilihydraattien, kuten 
massaa lisäävien bulkkiaineiden, 
makeus on varsin vähäistä.

Makeutusaineilla on vaikea saavuttaa 
sokerille ominaista makeutta, sillä 
niiden makuprofi ilit ovat erilaisia ja 
niiden vaikutukset tuotteen rakentee-
seen ja suutuntumaan poikkeavat 
sokerin vaikutuksista. 

Koska sokerilla on luontaisia säilyvyyt-
tä parantavia ominaisuuksia, voi soke-
rin vähentäminen lyhentää myös elin-
tarvikkeen säilyvyyttä. Tästä on vähä-
sokerinen hillo hyvä esimerkki. Ho-
mehtumisen estämiseksi sitä pitää säi-
lyttää viileässä. Sokerin vähentäminen 
voi myös lisätä tuotantokustannuksia.

Suurin ongelma sokerin vähentämises-
sä liittyy energiapitoisuuden säilymi-
seen, koska sokeri tavallisesti korva-
taan yhtä paljon energiaa sisältävällä 
toisella hiilihydraatilla. Jos sokeria on 
korvattu rasvalla, vähä so ke risen tuot-
teen energiamäärä voi olla jopa tavan-
omaista tuotetta suurempi. Siksi on 
tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät 
sen, mitä ostettu tuote sisältää.

Seuraavaksi kuvaan joitakin uusia 
Leatherhead Food Research -tutkimus-
laitoksessa tehtyjä tutkimuksia, jotka 
osoittavat kuluttajien olevan häm-
mentyneitä sokerin vähentämiseen 
liitetyistä väitteistä.

Terveysväitteet ja kuluttajien 
mielipiteet sokerin vähentämisestä

EU:n säädöksen 1924/2006 ravitsemus- 
ja terveysväitteiden käytöstä tarkoi-
tuksena on turvata sisämarkkinoiden 
tehokkuus ja taata korkea kuluttaja-
suojan taso. Väitteet eivät saa olla 
totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai 
harhaanjohtavia eivätkä ne saa roh-
kaista elintarvikkeen liialliseen kulu-
tukseen. Väitteellä, joka korostaa 
tuotteessa olevan ravinto- tai muun 
ainesosan lisättyä tai vähennettyä 
määrää tai että sitä ei ole lainkaan, 
pitää olla suotuisa ravitsemuksellinen 
tai terveydellinen vaikutus ja siitä pi-
tää olla yleisesti hyväksyttyä tieteellis-
tä näyttöä. Säädös sisältää listan sal-
lituista väitteistä sekä niiden käytön 
ehdoista. Taulukkoon 1 on koottu 
sokeripitoisuuteen liittyvät väitteet. 
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Terveysväitteiden käytön säätelyyn 
liittyy myös tärkeä kuluttajanäkökul-
ma. Se ilmenee mm. siitä, että ravitse-
mus- ja terveysväitteiden käyttö on 
sallittua vain siinä tapauksessa, että 
keskivertokuluttajan voidaan olettaa 
ymmärtävän väitteessä esitetyt hyö-
dyt. Tätä kuluttajanäkökulman toteu-
tumista on tutkittu varsin vähän eten-
kin ravitsemusväitteiden osalta ja 
lisäksi tutkimusnäyttö on ristiriitaista. 
Tästä syystä Leatherhead Food Re-
search on toteuttanut riippumatto-
mana tutkimuslaitoksena kuluttaja-
tutkimuksia, joissa selvitettiin, miten 
kuluttajat ymmärtävät sokerin vähen-
tämiseen liittyviä väitteitä. Tulosten 
mukaan kuluttajat ovat olleet yllätty-
neitä ja jopa vihaisiakin, kun heille on 
selvinnyt, että vähemmän sokeria ei 
aina tarkoitakaan vähemmän kaloreita!

Kova kysyntä sokerittomille, 
vähä sokerisille ja sellaisille elin-
tarvik keil le, joiden sokerimäärää 
on vähennetty

Huolimatta sokerimäärän vähentämi-
seen liittyvistä teknisistä haasteista, 
vähäsokeristen tuotteiden kysyntä on 
valtavaa. Vuodesta 2007 lähtien mark-
kinoille on tullut noin 7000 uutta elin-
tarviketta tai juomaa, joissa on sokerit-
tomuuteen, sokerin vähentämiseen tai 
vähäsokerisuuteen liittyvä väite. Alla 
olevasta kuvasta näkee, että suosituim-
mat tuoteryhmät ovat makeiset ja pu-
rukumit sekä mehut. Kevytjuomat ovat 
jo saavuttaneet vakaan aseman, joten 
siihen ryhmään uutuuksia tulee vähem-
män. Hiilihapollisissa kevytjuomissa 
ei tietenkään ole sokeria vaan niissä 
käytetään makeutus aineseoksia, mutta 
myös tavallisissa ei-kevytjuomissa käy-

tetään sokerin lisäksi keinotekoisia 
säilöntäaineita pelkän sokerin sijasta.

Yhteenveto

Sokerin vähentäminen elintarvikkeissa 
on monimutkaista ja sen toteutuksen 
haasteissa tarvitaan tuotekohtaisia rat-
kaisuja. Sokerilla on paljon hyödyllisiä 
ominaisuuksia: sillä on puhdas makea 
maku, se peittää karvautta ja happa-
muutta, parantaa rakennetta, antaa 
energiaa ja on luonnollinen säilyvyyttä 
parantava elintarvikkeiden valmistus-
aine. Korvaavat makeuttajat, kuten 
sorbitoli, voivat aiheuttaa vatsavaivoja 
ja niistä voi tulla epämiellyttävä jälki-
maku. Joissakin tapauksissa sokerin 
käytön vähentäminen ei edes vähennä 
tuotteen sisältämää energiaa. Tätä ku-
luttajien on erittäin vaikea hyväksyä. 

Kuva1: Maailmanmarkkinoille lanseerattuja uusia tuotteita, jotka ovat pakkausmer-
kintöjen mukaan sokerittomia, vähäsokerisia tai joiden sokerimäärää on vähennetty.

 Makeat levitteet

 Hiilihapolliset virvoitusjuomat

 Jälkiruoat ja jäätelöt

 Muut juomat

 Lastenruoat

 Välipalatuotteet

 Maitotuotteet

 Leivonnaiset

 Mehujuomat

 Makeiset ja purukumit

Taulukko 1: Sokeripitoisuudesta kertovat sallitut ravitsemusväitteet

Sallittu väite Käytön ehdot

Vähäsokerinen* ≤5 g sokereita /100 g tai ≤2,5 g sokereita/100 ml 

Sokeriton* ≤0,5 g sokereita /100 g tai 100 ml

Ei lisättyjä sokereita* Tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai disakkarideja tai  
  muita elintarvikkeita, joita käytetään niiden makeuttavan  
  vaikutuksen vuoksi. Jos sokeria on elintarvikkeessa 
  luontaisesti, pakkauksessa olisi oltava myös seuraava
   merkintä:”Sisältää luontaisesti sokereita”.

Sokeria vähennetty* Vähintään 30  % vähemmän sokereita vastaavaan muuhun  
  tuotteeseen verrattuna. Tällaisen tuotteen energiamäärä 
  voi olla yhtä suuri tai pienempi kuin vastaavan tuotteen.

*Sekä mikä tahansa muu väite, jolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys

Kuluttajien käsityksiä sokerin 
vähentämiseen liittyvistä väitteistä

Leatherhead Food Research -tutkimuslaitos 
teki kahdella eri menetelmällä kuluttajatut-
kimuksen Englannissa käytössä olevista elin-
tarvikkeiden sokeripitoisuuteen liittyvistä 
ravitsemuksellisista väitteistä. Tutkimuksessa 
selvitettiin, kuinka tietoisia kuluttajat ovat 
väitteistä ja kuinka ne ymmärretään. Molem-
pien tutkimusmenetelmien mukaan sokeri-
määrään liittyvät terveysväitteet tiedetään 
hyvin.  Väitettä ”Ei sisällä lisättyjä s o ke reita” 
pidettiin parempana kuin ”Sokeria vähen-
netty”. Kuluttajat tiesivät myös varsin hyvin, 
että sokerin sijasta tuotteisiin lisätään ma-
keutus aineita ja muita ainesosia. Sen sijaan, 
jos tuotteen päällysmerkinnöissä kerrotaan, 
että sokeria on vähennetty, sitä kuinka paljon 
vähemmän tuotteessa oikeasti sokeria on 
ja kuinka se vaikuttaa tuotteen energia-
sisältöön, ei tunnettu ollenkaan niin hyvin.

Haastatteluryhmiin osallistuneet kuluttajat 
kokivat tulleensa huijatuiksi, jos pakkauksessa 
kerrottiin sokerin vähentämisestä, mutta jos 
se ei vaikuttanutkaan tuotteen energiasisäl-
töön.  Tämä  havainto vahvistui myös kvanti-
tatiivisessa tutkimuksessa, jossa todettiin ku-
luttajien olettavan sokerimäärän muutoksen 
tarkoittavan myös aiempaa vähempää määrää 
energiaa. Useimmat tutkittavista tiesivät 
rasvan sisältävän eniten energiaa, mutta sen 
sijaan monet luulivat sokerissa olevan enem-
män energiaa kuin muissa hiilihydraateissa tai 
alkoholissa. Tämä on tärkeä havainto kulutta-
jien odotuksista. Koska kuluttajien mielestä 
sokeri sisältää runsaasti energiaa, olettavat 
he sokerimäärän vähentämisen vähentävän 
myös energiaa.

Lähde: Patterson, N.J., Sandler, M. J., Cooper, M.J., 
Consumer understanding of sugar claims on food and 
drink products, Nutr. Bull. 2012 June; 37(2):121–130 

Kiitämme British Sugaria tutkimusaineiston 
luovuttamisesta lehtemme käyttöön.

Lähde: MintelGNP
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ja proteiini sisältävät saman ver-

ran energiaa. Rasvan energia-

sisältö on yli kaksinkertainen 
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Lars Bo Jørgensen, tuotekehityspäällikkö, 
Nordic Sugar, Kööpenhamina

Intensiivimakeuttajien valikoima 
on nykyisin varsin laaja, EU:ssa 
viimeisimpänä on sallittu stevia-
kasvista peräisin oleva makeutus-
aine. Osa sokerin kaloreista 
voidaan korvata näillä stevioli-
glykosideillä erityisesti juomissa, 
jolloin synteettisesti valmistettuja 
makeuttajien osuus on pienempi 
kuin perinteisissä kevytjuomissa. 
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Sokeri ja makeutusaineet
Makeus on mahdollista tunnistaa 
ainoastaan aistinvaraisesti. Makeutta 
ei voi arvioida millään instrumen taa-
lisella mittalaitteella. Erilaisten ma-
keuttajien aistittavia ominaisuuk sia 
vertaavat aistinvaraiseen arviointiin 
harjaantuneet raadin jäsenet. Monet 
erilaiset molekyylit, kuten lyhytket-
juiset hiilihydraatit (sokerit), sokeri-
alkoholit, proteiinit ja dipeptidit, ai-
heuttavat makean aistimuk sen, mutta 
niiden makeuden laatu vaih telee pal-
jon. Makeuden laadun ar vioinnissa 
tärkeää on tunnistaa hetkellinen ma-
keus ja sen voimakkuus sekä erottaa 
mahdolliset jälki- tai sivumaut.

Vaikka maut ja mieltymykset ovat kin 
yksilöllisiä, tavallisen sokerin eli sak-
karoosin makeutta pidetään edelleen 
mallina makean maulle. Sakka roosin 
tuottama makean aistimus muodostuu 
nopeasti, ja se myös häviää suhteelli-
sen pian ilman sivu- tai jälkimakuja. 
Kaikkien muiden makeuttajien ma-
keutta verrataan sak karoosiin. Esimer-
kiksi suhteellista makeutta määritettä-
essä sakkaroosi on vertailunäyte, jonka 
makeudelle annetaan arvo 1 (tai 100).

Vaihtoehtoja sokerille

Makeuttajat jaetaan kahteen ryhmään: 
energiaa sisältäviin sokeri lajeihin (tau-
lukko 1) ja energiattomiin intensiivi-
makeuttajiin (taulukko 2). Energiaa 
si sältäviin hiilihydraatti makeuttajiin 
kuuluvat kaikki makeat hiilihydraatit, 
kuten sokerit ja sokerialkoholit (poly-
olit). Sokerialkoholit ovat sokerijohdan-
naisia eivätkä ne oikeastaan ole hiili-
hydraatteja, vaikka ne usein niihin 
luetaankin. 

Sokerialkoholit eivät ole yhtä makeita 
kuin sakkaroosi. Ksylitolin ja maltitolin 
suhteellinen makeus on 0,8 –1,0 ja siten 
hyvin lähellä sakkaroosin makeutta. 
Sokerialkoholien makuominai  suuk siin 
kuuluu ns. viilentävä vaikutus; sokeri-
alkoholien suhteellisen suuri negatiivi-
nen liukenemislämpö aiheuttaa vii-
leän aistimuksen suussa. Sokerialko-
holien imeytyminen ohutsuolesta 
verenkiertoon on epätäydellistä ja hi-

dasta. Suurina annoksina sokerialko-
holeilla onkin laksatiivisia vaikutuksia 
ja niiden energiapitoisuus (2,4 kcal/g) 
on pienempi kuin sakkaroosilla.

Intensiivimakeuttajat ovat tehokkai ta 
makeuttajia eivätkä sisällä energiaa. 
Ne voivat olla useita satoja, jopa tuhan-
sia kertoja makeampia kuin sakkaroo-
si. Energiattomille makeu tus  aineille on 
tyypillistä makean aisti muksen voi-
mak kuus ja nopeus. Jälkimakujen kes-
tossa on suuria keski näisiä eroja. Osal-
la intensiivi makeut tajista on sivumaku-
ja, kuten lakritsin tai metallin makua.

Yhdistämällä erilaisia makeutus ainei ta 
saavutetaan synergiaetuja makeudessa 
ja makuprofi ileissa. Esimerkiksi aspar-
taamin ja asesul faami K:n seoksen ma-
kuprofi ili muistuttaa enemmän sakka-
roosin profi ilia kuin kummankaan 
maku profi ili yksinään. Inten siivi ma-
keut  tajien etuna on, etteivät ne sisällä 
joko lainkaan energiaa tai niiden suuri 
makeutusteho ja pienet käyttömäärät 
huomioon ottaen vaikutus energia-
sisältöön on mer kityksetön. 

EU:n alueella on sallittu kymmenen 
intensiivimakeuttajan käyttö laajasti 
erilaisissa elintarvikkeissa. Sallittuja 
keinotekoisia makeuttajia ovat saka-
riini, syk lamaatti, asesulfaami K, 
aspartaami, aspartaamiasesulfaami-
suola, sukraloosi, neotaami, neohes-
peridiini DC, tauma tiini ja stevioli-
glykosidit (stevia). Käyttö on edelleen 
rajoittunut pääasiassa virvoitus juomiin 
ja mehuihin sekä nk. pöytä makeut ta-
jiin, vaikka aistittavat ominaisuudet 
mahdollistaisivat käytön muissakin 
elintarvikeryh missä.

Sokerimäärän vähentämisen 
haasteita

Jos tuotteeseen lisätyn sokerin (sak ka-
roosin) määrää vähen netään tai soke-
ria ei lisätä lainkaan, sokerin makuun 
ja makeuteen liittyvien vaikutusten 
lisäksi on otettava huo mioon myös 
sen vaikutus tuotteen rakenteeseen ja 
tilavuuteen. Sakkaroosin makeuteen 
ja raken teeseen vaikuttavia ominai-

suuksia voidaan osittain korvata käyt-
tämällä muita luonnollisia sokeri-
lajeja, kuten esimerkiksi glukoosia, 
fruktoosia, maltoosia ja laktoosia. 
Energia pitoisuus ei tällöin kuitenkaan 
vähene, koska kaikki luonnolliset so-
kerit sisältävät saman verran energaa. 
Tosin korvattaessa sakkaroosia fruk-
toosilla energiamäärää voidaan aina-
kin teoriassa hieman alentaa, sillä 
fruktoosi on makeampaa kuin sakka-
roosi. Käytännössä saman makeuden 
aikaansaamiseksi fruktoosia voidaan 
kuitenkin käyttää vähemmän kuin 
sakkaroosia vain elintarvikkeissa, 
joiden energiaton ”täyteaine” on vesi. 
Makeimmillaan fruktoosi on kylmänä 
nautittavissa juomissa. Monissa 
fruk toosia sisältävissä elintarvikkeissa 
myös tuotteen rakenteessa, aromissa ja 
herkkyydessä osallistua rusket tumis-
reaktioihin voi olla eroja sak ka roosilla 
valmistettuun tuotteeseen nähden. 

Muut sokerilajit ovat vähemmän 
makeita kuin sakkaroosi ja sisältävät 
yhtä paljon energiaa. Saman makeu-
den saavuttamiseksi muita sokereita 
tarvitaankin siis tavallista sokeria 
enemmän, jolloin tuotteen energia-
pitoisuus onkin suurempi kuin sak-
karoosia käytet täessä. Jos muiden 
sokerien käytöllä halutaan korvata 
sakkaroosin vaikutus tuotteen ra ken-
teeseen, jää tuote vähemmän ma-
keaksi. Hedelmistä ja marjoista 
uutettua glukoosia ja fruktoosia mark-
kinoidaan usein luonnollisena keino-
na korvata tavallista sokeria, mutta 
parhaimmillaankin niiden käytöllä 
saavutetaan sama makeus ja vaikutus 
energiasisältöön kuin sak karoosilla.

Energiapitoisuuden kannalta tehok-
kain tapa korvata sokeri on käyttää 
energiattomia intensiivimakeuttajia. 
Intensiivimakeuttajien makuprofi ili 
on kuitenkin haaste tuotekehityk selle. 
Kaikkien intensiivimakeuttajien maku 
poikkeaa sokerin mausta. Aspartaamin 
maku on suhteellisen lähellä sokerin 
makua, mutta sitä voidaan harvoin 
käyttää yksinään, koska aspartaami 
hajoaa herkästi kuumennettaessa tai 
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happamissa  olosuhteissa. Käyttämällä 
aspartaamin ja asesulfaami K:n seosta 
erilaisten aromiaineiden kanssa saa-
daan eniten sokeria muistuttava pro-
fi ili.  Yhdistä mällä sakkaroosia ja mui-
ta sokereita intensiivimakeuttajiin 
saadaan aikaan tuotteita, joita voi olla 
vaikea erottaa pelkällä sakkaroosilla 
valmistetuista tuotteista. Alle viisipro-

senttisen sakkaroosiliuoksen makeut-
ta vastaavissa vesiliuoksissa stevioli-
glykosidit voivat olla varteenotettava 
vaihtoehto puhtaalle sokerin maulle. 
Nämä sekoitukset ovat EU:n säädös-
ten mukaan sallittuja, jos tällä keinolla 
tuotteen energiapitoisuutta voidaan 
pienentää vähintään 30 %.

Sokerin vähentäminen ei aina 
alenna tuotteen energiasisältöä 

Jos tuotteesta, jossa 100 grammaa 
kohti on 10 g sokeria, jätetään sokeri 
kokonaan pois, siihen pitää joko lisätä 
10 g jotain muuta ainetta tai hyväksyä 
se, että lopputuote muodostuukin 
ainoastaan jäljelle jääneestä 90 gram-

Taulukko 1.  Energiaa sisältävät sokerit ja sokerialkoholit

Nimi Synonyymejä Valmistusmenetelmä                     Suhteellinen      Energiaa
   makeus kJ/g
   
Sokerit

Sakkaroosi, puhe-  Juurikas- tai Sokerijuurikkaan tai -ruo’on sisältämä  1,0 17
kielessä sokeri  ruokosokeri sokeri uutetaan lämpimän veden avulla.
   
Glukoosi Rypälesokeri, dekstroosi Vehnä-, ohra- tai maissitärkkelys pilkotaan 0,6 – 0,7 17
  hapon ja/tai entsyymien avulla (hydrolysointi).
   
Fruktoosi Hedelmäsokeri, Sakkaroosi hydrolysoidaan ensin glukoosiksi   1,0 –1,3 17
 levuloosi ja fruktoosik si (invertointi). Syntynyt fruktoosi 
  erotetaan ja glukoosi muunnetaan fruktoosiksi 
  entsymaattisesti.
   
Maltoosi Mallassokeri Tärkkelyksen pilkkoutumistuote (hydrolyysi). 0,5 17
   
Laktoosi Maitosokeri Erotetaan juustonvalmistuksessa muodostuvasta herasta. 0,4 17
   
Tagatoosi  Erotetaan laktoosista. 0,9 6
   
Trehaloosi Sienisokeri Tärkkelys muunnetaan entsymaattisesti. 0,4 – 0,5 17
   
Inverttisokeri  Sakkaroosi pilkotaan eli invertoidaan joko entsyymien  1,0 17
  tai hapon avulla glukoosiksi ja fruktoosiksi. 
   
Glukoosisiirappi Tärkkelyssiirappi Vehnä- tai maissitärkkelys pilkotaan hapon  0,4 – 0,6 17*
  ja/tai entsyymien avulla (hydrolyysi).
   
Glukoosi- Isoglukoosi,   Osa tärkkelyssiirapin glukoosista (42 % tai 55 %) 0,8–1,0 17*
fruktoosisiirappi High Fructose muunnetaan entsyymien avulla fruktoosiksi
 Corn Syrup (HFCS) (isomerointi).
   
Sokerialkoholit
   
Mannitoli, E 421  Mannitolia (ja sorbitolia) syntyy pelkistettäessä fruktoosia  0,6–0,7 10
  hydraamalla, jolloin sokerimolekyylin karbo nyyliryhmä
  pelkistyy alkoholiryhmäksi.  Tästä tulee nimi sokeri alkoholit.
   
Ksylitoli, E 967 Koivusokeri Koivun tai muun lehtipuun hakkeesta erotetun ksyloosin  0,9–1,0 10
  hydraaminen sokerialkoholiksi (katso Mannitoli).
   
Laktitoli, E 966  Laktoosin hydraaminen sokerialkoholiksi (katso Mannitoli). 0,4 10
   
Sorbitoli, E 420  Glukoosin hydraaminen sokerialkoholiksi (katso Mannitoli). 0,6 10
   
Isomalti, E 953  Sakkaroosin entsymaattinen käsittely. 0,5–0,6 10
   
Maltitoli, E 965  Maltoosin hydraaminen sokerialkoholiksi (katso Mannitoli). 0,8 10
   
Maltitolisiirappi, E 965;  Runsaasti maltoosia/glukoosia sisältävän tärk kelyssiirapin hyd- 
sorbitolisiirappi, E 420  raaminen vastaavaksi sokeri alkoholiseokseksi (ks. Mannitoli). 0,6–0,8 10*
   
Erytritol Sukrin Glukoosin entsymaattinen käsittely 0,7 0

*) laskettu kuiva-aineesta
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masta. Jos tuotteen sokerista 10 g 
korvataan jollain muulla ainesosalla, 
tulee korvaavan ainesosan energia-
pitoisuus olla pienempi kuin sokerilla 
eli alle 4 kcal/100 g. Tällöin tuotteen 
energia sisältö jää pienemmäksi kuin 
sokeria käytettäessä. Näin tehdään 
esimerkiksi kevytvirvoitusjuomissa, 
joissa sokerin paino korvataan vedel-
lä. Jos poistettavan sokerin painoa ei 
kor vata lainkaan, uuden kevyem mäk si 
ajatellun tuotteen energia sisältö/100 g 
voi olla jopa alkuperäistä suurempi. 
Kaikki sokerit ja muut hiili hyd raatit-
han sisältävät saman verran energiaa 
kuin proteiini, kun taas rasvan ener-
giasisältö on yli puolet suurempi. 
Energiasisällön alentaminen sokereita 
vähentämällä onnistuu vain, jos alku-
peräisen tuotteen energia/100 g on 
pienempi kuin soke reilla. Erityisesti 
leivonnaisissa pitää sokerien poista-
misen lisäksi alentaa rasvan määrää, 
jotta uuden tuotteen energiamäärä 
olisi pienempi kuin alkuperäisen. 
Toisaalta, koska sokerin ja tärkkelyk-
sen energiapitoisuus on sama, lisätyn 
sokerin määrä ei vaikuta kokonais-
energiapitoisuuteen esimerkiksi ruo-
kaleivissä tai maissihiuta leissa.

Vesi on hyvä energiaton ”täyteaine” 
nestemäisissä tuotteissa, erityisesti 
juomissa. Vähän vettä sisältävissä 
elintarvikkeissa tarvitaan ”täyteainei-
ta”, joista joitakin voidaan käyttää 
myös rasvan korvaamiseen. Oligo- ja 

den aktiivisuutta, mikä heikentää 
tuotteita pilaavien mikro-organismien 
elinmahdollisuuksia. Par haas sa ta-
pauk  sessa sokeria käyttämällä ei tarvi-
ta lainkaan säilöntä aineita tai ainakin 
lisäaineiden osuutta voidaan vähen-
tää säilöntäaineita vähentämällä.
Sokerin vedensitomiskyky vaikuttaa 
myös tuoreena säilymiseen. Sokerilla 
on kosteutta säilyttäviä ominaisuuk -
sia esimerkiksi leivissä, jolloin leipä 
ei kuivu niin helposti, ja sen rakenne 
säilyy paremmin. Sokeri vaikuttaa 
myös leivän väriin, pehmeyteen ja 
mureuteen. Virvoitusjuomissa sokeri 
lisää suutuntuman täyteläisyyttä. So-
keri alentaa veden jäätymispistettä ja 
estää suurien jääkiteiden muodostu-
mista, mikä lisää jäätelön pehmeyttä. 
Hilloissa ja marmeladeissa sokeri pa-
rantaa värin säilymistä ja tuotteiden 
rakennetta.

Yhteenveto

Makeuden lisäksi kaikki sokerit vai-
kut tavat elintarvik kei den rakentee-
seen. Jos esimerkiksi sakkaroosin mää-
rää halutaan vähentää, jou dutaan 
usein kehittämään aivan uusi resepti 
ja oikeastaan aivan uusi tuote.  Hyvien 
vähäsokeristen tuotteiden kehittämi-
nen vaatii paljon tuote kehitystä, jossa 
selvitetään sokeria korvaavien ainei-
den ominaisuuksia ja niiden sopivuut-
ta. Sokerin vähen tämiseen löytyy har-
voin helppoja ratkaisuja.

poly sakkaridien sekä sokerialkoholien 
energiamäärä on 25 –50 % sokerin 
energiasta. Niitä voidaan käyttää eri-
tyisesti makeisteollisuuden tuotteissa. 

Erytritoli on ainoa salllituista makeu-
tusaineista, jolla on ravitsemukselli-
sesti kuidun kaltaisia ominaisuuksia 
ilman energiasisältöä. Kevyttuotteissa 
käytetään yhä enemmän myös kuitu-
ja, polydekstroosia, resistenttiä tärk-
kelystä, maltodekstriiniä sekä pektiiniä 
ja muita hyytelöimis- ja sakeuttamis-
aineita sokerin korvaajina. Niiden 
käyttöä voi kuitenkin rajoittaa mah-
dollisesti ilmenevät suolisto-oireet, 
sillä eli mistön kyky pilkkoa näitä soke-
ria korvaavia ainesosia on joko huono 
tai pilkkoutuminen tapahtuu vasta 
aivan suoliston loppuosissa.

Sokerin teknologisia ominaisuuksia

Sokeri ei ole ainoastaan makeuttava 
valmistusaine. Sokerilla on keskeinen 
merkitys elintarvikkeelle tyypillisen 
maun ja aromin muodostumiseen. 
Se tasapainottaa happamia, suolaisia 
ja karvaita perusmakuja sekä korostaa 
monien aromikkaiden, pienimolekyy-
listen haihtuvien yhdisteiden makua. 
Aistittavaan laatuun vaikuttaa hyvin 
paljon sokerille – sakkaroosille – tyy-
pillinen makeuden aika-voimakkuus- 
profi ili. 

Sokerilla on myös säilövä ominaisuus. 
Se sitoo vettä ja alentaa tuotteen ve-

Taulukko 2.  Energiattomat intensiivimakeuttajat

Intensiivi- Suhteellinen ADI-arvo (hyväksytty Makuun, päällysmerkintöihin tai 
makeuttaja makeus päivittäinen enimmäissaanti) pysyvyyteen liittyviä ongelmia
   mg/kg ruumiinpaino 

Asesulfaami K, E 950 130 – 200 9 Karvas maku

Aspartaami, E 951 120 – 220 40
 Karvas maku, pysyvyyteen vaikuttavat pH ja  

    lämpötila, päällysmerkinnöissä varoitusmerkintä

Aspartaamiasesulfaami-
suola, E 952 300 – 400  Ks. aspartaami ja asesulfaami K

Syklamaatti 30 – 40 7 (Kemiallinen)

Neohesperidiini DC, E 959 300 – 2000 5
 Maku lakritsimainen, mentolinen,

    hitaasti kehittyvä ja viipyvä

Neotaami 8000 –10 000 2
Sakariini, E 954 300 – 500 5 Karvas, metallinen jälkimaku

stevioliglykosidit (stevia) 200 – 400 4 Lakritsi, hitaasti havaittava, viipyvä jälkimaku

Sukraloosi, E 955 400 – 800 15 Viipyvä jälkimaku

Taumatiini, E 957 2000 – 3000 Ei ADI-arvoa
 Lakritsamainen, hitaasti kehittyvä maku,

    erittäin selvä viipyvä jälkimaku
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Ruotsissa on sanonta 

”Ätä bör man, annars dör 

man” (suom. Pitää syödä, 

muuten kuolee). Sanonta 

on hyvin mielessä ainakin 

kahdessa Tanskan suurim-

massa sairaalassa, sillä 

Hvidove Hospital -sairaa-

lan potilaat voivat tilata 

vuoteistaan à la carte 

-annoksia, jotka sairaalan 

keittiö valmistaa. Herlev 

Hospital -sairaalan henki-

lökunta puolestaan on 

saanut nauttia lounaaksi 

Nyckelhålet eli Avaimen-

reikä-kriteerit täyttäviä 

aterioita. Nyckelhålet-

merkki vastaa meidän 

Sydänmerkkiä. Kumpikin 

uudistus on saanut kiitosta 

käyttäjiltä ja yleisemminkin. 

 Anne Reinholdt, toimittaja, 
Mannov, Kööpenhamina.

Sairaalaruokalistojen käyttö 
lisää potilaiden valinnan-
vapautta, mikä voi lisätä 
potilaiden syömän ruoan 
määrää ja parantaa heidän 
ravitsemustilaansa. Sairaala-
ruoka on ravintoainepitoista 
ja hyvin valmistettua.
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Hvidove Hospital tarjoaa à la carte 
-ruokaa potilailleen
■ Keittiö valmistaa noin 2000 à la carte 
-ateriaa joka päivä.
■ Ruokalistalla on laaja valikoima ruokalajeja. 
Lista uusitaan kolme kertaa vuodessa.
■ Tavoitteena on valmistaa hyvää ja 
ravintopitoista ruokaa tuoreista raaka-aineis-
ta, jotka sisältävät paljon rasvaa ja proteiinia.
■ Potilas joutuu odottamaan ruokaa 
korkeintaan 45 minuuttia siitä hetkestä, 
kun tilaus on jätetty puhelimitse.
■ Palvelua tarjotaan kello 8.30 –17.45.

Herlev Hospital tarjoaa henkilö -
kunnal leen Nyckelhål-kriteerit täyttäviä 
aterioita.
■ Keittiö valmistaa noin 800 ateriaa 
henkilökunnalle joka päivä.
■ Viikon ruokalista sisältää lämpimän 
ruoan päivän teeman mukaisesti sekä 
muutaman kylmän vaihtoehdon.
■ Henkilöstöravintola on avoinna 
kello 11–13.30.

Hvidove Hospital oli Tanskan ensim-
mäinen sairaala, joka otti käyttöön
 à la carte -ateriat kaikille potilaille. 
Se tapahtui toukokuussa 2011, jolloin 
sairaalan ravintokeskus esitteli lasten 
ruokalistan. Aikuisille suunnattu  
à la carte -lista oli käytössä jo aiem-
min.

– Tähän saakka lastenosastolla on ol-
lut tarjolla ruokaa seisovasta pöydäs-
tä, jossa potilailla on ollut valittavana 
esimerkiksi kaksi lämmintä pääruokaa 
päivälliseksi. Tähän tulee nyt muutos. 
Keittiömme on suunnitellut lasten-
osaston ravitsemusterapeuttien kans-
sa lapsille sopivista ruokalajeista 
koostuvan ruokalistan. Listan laatimi-
nen on ollut haasteellista, koska on 
pitänyt ottaa huomioon niin eri-ikäis-
ten lasten mieltymyksiä. Ruokalajeja 
pitää olla runsaasti, jotta sekä pikku-
lasten että teini-ikäisten tarpeet voi-
daan täyttää, palvelupäällikkö Mette 
Gliese kertoo.

Lasten ruokalista esiteltiin samaan    
aikaan, kun muiden potilaiden  à la 
carte -ruokalista uudistettiin. Tans-
kassa ainoastaan Hvidove Hospital 
-sairaalan potilaat ovat voineet tilata 
vuoteensa vieressä olevalla puhelimel-
la ruokaa sairaalan keittiöstä. Toiminta 
aloitettiin vuonna 2006. Idea on peräi-
sin Yhdysvalloista.

Tuoreet raaka-aineet 
ja korkea laatu

– Uskomme, että ruoalla on iso mer-
kitys hyvinvoinnillemme. Siksi on tär-
keää, että potilaat syövät ja juovat sai-
raalassa ollessaan. À la carte -lista 
lisää potilaiden valinnanvapautta ja 
mahdollistaa erilaisten tarpeiden ja 
makutoiveiden täyttämisen. Potilaat 
päättävät itse, mitä ja milloin syövät. 
Oletamme heidän syövän nyt enem-
män kuin aiemmin, jolloin ruoka va-
littiin kolme kertaa päivässä osaston 
seisovasta pöydästä, keittiöpäällikkö 
Palle Erbs sanoo.

Mielihyvää sairaalaruoasta

Ruoka valmistetaan Hvidove Hospital 
-sairaalan kellarissa pääsisäänkäynnin 
alapuolella. Ravintokeskus on jaettu 
neljäksi identtiseksi minikeittiöksi, 
joista kukin valmistaa kolme pääruo-
kaa ja välipalaa noin 550 potilaalle. 
Kolme kertaa vuodessa esitellään uusi 
ruokalista, jossa on runsaasti ruokalaji-
vaihtoehtoja. Keittiöpäällikkö Palle Erbs 
painottaa, että ruokalajeja mietittäessä 
kestävä kehitys on kokeille tärkeää.

– Kun otimme käyttöön  à la carte 
-ruokalistan, halusimme samalla pa-
rantaa ruoan laatua. Siksi pidämme 
tärkeänä ostaa tuoretuotteita silloin, 
kun ne ovat parhaimmillaan. Kokkim-
me laativat ateriat ohjeineen yhteis-
työssä osastoilla työskentelevien 
ravitsemusterapeuttien kanssa. Nou-
datamme tarkoin Tanskassa annet -
tuja sairaalaruokasuosituksia. 
Huoleh dimme siitä, että ruoassa on 
tavallista runsaammin rasvaa ja pro-
teiineja, koska potilaat tarvitsevat 
runsaasti energiaa sisältävää ruokaa. 
Samalla pidämme huolen siitä, että 
vaihto ehtoja on joka makuun.

Huomio henkilöstön ruokaan

Herlev Hospital -sairaalan keittiö-
päällikkö Michael Allerup Nielsen 
on luvannut tarjota henkilökunnalle 
entistä monipuolisempaa ja terveel-
lisempää ruokaa. Kun ensin oli kehi-
tetty potilaiden ruokaa, oli luonnol-
lista kehittää myös henkilökunnan 
ruokaa. Henkilöstöravintola Diastolen 
tarjoama ruoka oli jo ennestäänkin 

terveellistä ja aterioiden raaka-aineet 
sekä energiasisältö kerrottiin. Suunta 
parempaan oli selkeä: Diastolen pi-
täisi saada oikeus käyttää Nyckelhål-
merkkiä, mikä pitkälti vastaa Suomes-
sa käytössä olevaa Sydänmerkkiä.

Yksi ensimmäisistä vaiheista tällä tiel lä 
oli luoda henkilöstöravintolalle aivan 
uusi ruokalista. Sen myötä otettiin 
käyttöön lämpimissä ruokalajeissa päi-
vän teema -ajattelu, esimerkiksi kala, 
Pohjolan ruoka tai maailman ruoka.

– Pidimme tärkeänä sitouttaa henkilös-
töravintolan henkilökunta uudistuk-
seen, joten he saivat osallistua kehitys-
työhön ja ehdottaa ruokalistoille ruoka -
ohjeita. Aluksi tavoitteena oli saada ra-
vintolalle Nyckelhål-merkki, mutta työn 
edetessä nostimme rimaa korkeam-
malle. Otimme tavoitteeksi, että jokai-
sella ruokalajilla pitäisi olla Nyckel hål-
merkki. Se on tuonut haastetta, koska 
ruoka lajien pitää myös maistua hyväl-
tä, sen lisäksi, että ne täyttävät rasvan 
määrää ja laatua sekä sokeri-, suola- 
ja kuitupitoisuutta koskevat kriteerit, 
tutkija Anne Marie Beck kertoo.

Ruoka valmistetaan itse

– Yksi uuden konseptin eduista on se, 
että valmistamme ruoan itse. Näin 
tiedämme, mitä ruoka sisältää ja us-
komme, että lopputuloksena on puh-
taampia tuotteita. Meillä on myös oma 
leipomo ja teurastamo. Tämä on myös 
aiempaa edullisempi tapa tuottaa ruo-
kaa, Michael Allerup Nielsen sanoo.
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”Ruokailoa sairaalassa” on pilottipro-
jekti, johon kuuluu monta osaa. Niitä 
yhdistää avainsana ”lustfyllt” (innos-
tava, haluttava). Projektin tarkoitukse-
na on luoda malli, joka voidaan ottaa 
käyttöön myös muissa Skånen alueen 
sairaaloissa. Pilottisairaalaksi valittiin 
Trelleborgin sairaala, koska se on pie-
ni eikä siellä ole omaa keittiötä. Tois-
taiseksi potilaiden ruoka on kuljetettu 
Lundista. Mutta nyt Trelleborgiin on 
rakenteilla uusi, helposti muokattava 
ja tehokas sairaalakeittiö.

Iloa ateriasta

Ruotsissa huomattava osa sairaaloiden 
potilaista on aliravittuja. Se pidentää 
sairaalassaoloaikoja, mikä – potilailla 
aiheutuvien kielteisten vaikutusten 
lisäksi – tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

– Yritämme keksiä tapoja saada 
potilaat syömään, Skånen alueen 
kiinteistö- ja palvelulautakunnan 
puheen johtaja Monika Ekström 
(Vihreä ympäristöpuolue) kertoo. 

Hän on yksi poliitikoista, jotka 
hehkuttavat innoissaan Ruokailoa-
projektin taustalla olevia ajatuksia. 

– Ruokailutilanteessa syödyn ruoan 
määrää lisää se, että potilas syö mui-
den seurassa. Nyt monet potilaat 
syövät huoneissaan yksin. Haluamme 
potilaiden syövän yhdessä ruoka-
salissa – vaikka fysioterapeutin avus-
tamina, hän sanoo.

Aina on kuitenkin potilaita, joiden 
pitää syödä sängyssä. Heitä varten 
pitäisi keksiä keinoja ruokailon luo-
miseksi. Henkilökunta voi asetella 
tyynyjä, jotta istuma-asento olisi 
ruokailulle sopivampi. Kaunis kat -
taus ja ravintolamainen ruoan tarjoilu 
lisäävät myös aterian luomaa iloa.

Valinnan vapaus ja joustavuus

Haluamme tarjota enemmän valin-
nanvapautta ja joustavuutta. Olemme 

Ruokailoa 
pienessä sairaalassa
Alussa oli visio: ruoalla 

on sama status kuin 

lääkkeillä ja kuntou-

tuksella ja se edistää 

potilaiden paranemista, 

pitkää ikää ja elämän-

laatua. Nyt sitä toteu-

tetaan Etelä-Ruotsissa.

Gunilla Järnblad, ravitsemusterapeutti, 
Lund

Ruoka on erittäin tärkeä 

useimmille potilaille.

ottaneet mallia Tanskasta, jossa poti-
lailla on enemmän valinnanvapautta 
ja mahdollisuus valita eri ruokalajeja. 
On tärkeää muokata ruokaa yksilöllis-
ten makumieltymysten mukaan eikä 
vain tilata kaikille potilaille samaa 
ruokaa. 

Ruokailoa-projekti tekee yhteistyötä 
Kryddor från Rosengård -ohjelman 
tekijöiden kanssa, jotta tieto eri etnis-
ten ryhmien ruokamieltymyksistä 
karttuisi. Kryddor från Rosengård 
oli alunperin suuren suosion saanut 
tv-sarja, jossa esiteltiin Ruotsissa 
asuvien ulkomaalaisten kokkaamista. 

Potilaiden pitäisi saada ruokaa sil-
loin, kun he ovat nälkäisiä, vaikka 
ajan kohta olisi vakiintuneen ateria-
rytmin ulkopuolella, vaikka yöllä. 
Sen vuoksi jatkossa ruokaa tehdään 
enemmän kuin aterioilla normaa-
listi kuluisi. Ruoka valmistetaan 
cook&chill-menetelmällä. Siinä val-
mistettu ruoka jäähdytetään nollan
ja plus kolmen asteen lämpötilaan ja 
säilytetään kylmänä tarjoiluhetkeen 
asti. Silloin se kuumennetaan 70 as-
teeseen.

Projektissa käytetään apuna Skånen 
huippukokki Tomas Dreijingin opin-
näytetyötä ”Ruokailoa ikäihmisille”. 
Trelleborgin uudessa sairaalakeit-
tiössä ruoanvalmistuksessa otetaan 
huomioon vuoden kierto ja raaka-
aineissa painottuvat ekologiset ja 
lähellä tuotetut tuotteet. Lisäksi 
keittiöhenkilö kunta saa käyttöönsä 
tietokannan, jossa on kulinaarisia 
ruokaohjeita.

Ruoka lääkkeenä

– Paljon  puhutaan, että ruoka pitäi  si 
nähdä lääkkeenä ja kuntoutuksen 
osana, jotta potilas tervehtyisi no-
peammin. Sairaalan keittiön ja osasto-
henkilökunnan välillä tarvitaankin 
nykyistä parempaa vuoropuhelua, 
Monika Ekström selittää.
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Keittiöhenkilökunta saa seurata 
ruoka kärryä osastolle asti. Tapaami -
set kaikkien osastolla hoitoon osal-
listuvien työntekijöiden kanssa ovat 
tärkeitä: kommunikoinnin tulee olla 
jatkuvaa ja viestiä ruoan merkitykses-
tä osana hoitoa pitää yllä. Koulutam-
me parhaillaan hoitohenkilökuntaa. 
He saavat myös osallistua ideointiin 
koulutuksensa ja kokemustensa 
pohjalta.

Välipalavaunu kiertää osastojen 
välillä ja tarjoaa herkullisia välipaloja 
etenkin vajaaravituille, usein van-
himmille potilaille.

– Hoitorutiinien yli pitää nähdä ja 
arvostaa ruokaa, Monika Ekström 
sanoo pontevasti. Ei käy esimerkiksi 
päinsä, että aika röntgenkuvaan 
varataan juuri lounasaikaan.

Potilaiden ruokailua pitäisi myös 
seurata. Oli ruoka miten suositusten 
mukaista ja terveellistä tahansa, siitä 
ei ole hyötyä, jos sitä ei syödä. 

Innostava kokonaisratkaisu

Projektissa on monta osaa. Avain-
sana ”lustfyllt” yhdistää projektin eri 
osia. Sen henki pitää puhaltaa koko 
sairaalaan – sairaalan kanttiinin vali-
koimista ilta- ja yötyötä tekevän 
henkilö kunnan omiin ateriaratkai-
suihin. Tänne tehdään ravintola-
osasto, jossa on henkilökunnalle 
oma ruokasali ja johon myös paikal-
liset asukkaat saavat tulla ruokaile-
maan. Suunnitelmissa on myös pieni 
leipomo, josta leviää vastaleivotun 
tuoksua.

Tämä ei tule kalliimmaksi. Trelle-
borgissa yritetään myös minimoida 
kaikki sivukulut ja sen sijaan satsata 
rahaa raaka-aineiden laatuun.

– Raaka-aineet eivät ole aterian kallein 
osa, vaan monenlaiset oheiskustan-
nukset, Monika Ekström vakuuttaa. 

Säästöä voi syntyä, jos ruokaa ei hei-
tetä pois samalla tavoin kuin nyt.

Tarkoituksena on, että Skånen 
aluehallinto maksaa aterian hinnan. 
Laskelmien mukaan ajan myötä 
uusi toimintatapa ei tule kalliimmak-
si. Kuljetuskustannukset jäävät pois, 
hoitoaikojen odotetaan lyhenevän, 
ruokahävikkiä syntyy vähemmän
ja suunnittelusta tulee kustannus-
tehokkaampaa.

Keittiön arvioidaan voivan valmistaa 

ruokaa tuhannelle ihmiselle, mikä 
ylittää sairaalan tarpeen. Sairaaloiden 
keittiöt ovat taitavia valmistamaan 
iäkkäiden erityisruokavalioita. Siksi 
Trelleborgin kunta kaavailee, että 
sairaalan keittiö voisi tulevaisuudes-
sa valmistaa ruokaa myös kunnan 
vanhustenhoidon tarpeisiin.

Ateriaprojekti arvioidaan vuoden 
kuluttua. Toiveena on, että silloin olisi 
valmiina alueen muidenkin sairaaloi-
den käyttöön soveltuva malli.
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Lapset, joiden annetaan 

määrätä perheen päivä-

järjestyksestä, eivät 

voi hyvin. Miksi jotkut 

vanhemmat eivät vuonna 

2013 rohkene kantaa 

vastuutaan ja opettaa 

lapsilleen hyviä ruoka- 

ja käyttäytymistapoja?

Käsitettä näkymätön 
huolenpito on vaikea 
määritellä, mutta siinä 
on kyse yhdessä  olon 
laadusta.

Margarethe Brun Hansen, 
lastenpsykologi, Roskilde
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Vastuu lasten fyysisestä 
ja psyykkisestä terveydestä 
on vanhemmilla

Eräs pappi kertoi minulle, että villit 
lapset häiritsevät häissä, kastetilai-
suuksissa ja jopa hautajaisissa niin, 
ettei toimituksen läpivieminen onnis-
tu. Lapset juoksentelevat kirkossa sin-
ne tänne, leikkivät kuurupiiloa ja alati 
pyytävät vanhempiaan katsomaan 
heitä. Vanhemmat reagoivat käytök-
seen lähinnä vain hyssyttelemällä, 
mutta eivät muutoin puutu siihen. 

Kun hän erään kastetilaisuuden 
jälkeen otti vanhempien kanssa pu-
heeksi perheen isompien lasten epä-
asiallisen käytöksen, vanhemmat 
raivostuivat. He olivat sitä mieltä, 
että kirkon pitää hyväksyä ja ymmär-
tää, että nykyajan lapset ovat itsenäi-
siä ja heillä on vahva, hyvä itsetunto. 
Vanhemmat puolustivat lasten oikeut-
ta tulla nähdyiksi ja osallistua päätök-
sentekoon. Keskustelua seuranneet 
lapset nyökkäsivät hyväksyvästi.

Lapset pyrkivät kastetilaisuuksien 
lisäksi määräämään päiväjärjestyksen 
ja hallitsemaan ympäristöään myös 
koulussa. On tuttu näky, että kello 10 
osa oppilaista haukottelee väsymyk-
sestä, lojuu pulpeteissaan eikä jaksa 
seurata opetusta. Kun heidän kans-
saan keskustelee, tulee usein ilmi, 
ettei lapsi ole syönyt aamupalaa. Hän 
on mieluummin nukkunut vähän 
pidempään, koska valvoi illalla myö-
hään. Ratkaisuna voisi olla syödä osa 
kotoa koululounaaksi tuoduista eväis-
tä, jos ne olisivat mukana.* Koska 
eväät eivät maistu, osa koululaisista 
saa kotoa eväiden sijasta rahaa. Niillä 
lapsi ostaa yleensä vir voitus juomaa ja 
pussillisen perunalastuja.

Lapset päiväjärjestyksen määrääjinä

Lapset määräävät päiväjärjestyksen 
usein kotonakin, vaikka he eivät ym-
märrä, mitä siitä seuraa, kun valvoo 
myöhään, jättää aamupalan syömättä 
tai jos koulupäivän aikana nautittu 
ateria on ravintoarvoltaan yksipuoli-
nen. Kun lapsi päättää päiväjärjestyk-
sestä, siitä voi olla haittaa hänen fyysi-
selle ja psyykkiselle hyvinvoinnilleen: 
väsymystä, passiivisuutta, oppimis-
vaikeuk sia ja heikkoa itsetuntoa. 

Perheen rytmin määrääminen on 
liian vastuullinen tehtävä lapselle 
annettavaksi. Lapsi ei selviä siitä. Ei 
voi olettaa, että lapsi tai nuori tietää, 
mikä hänen ikäiselleen on sopiva 
aika syödä, lopettaa tv:n katselu tai 
mennä nukkumaan. 

Lapsi ei myöskään voi olla vastuussa 
käyttäytymisestään kirkollisten toimi-
tusten aikana. Vanhemmat, jotka an-
tavat lapsensa häiritä kastetilaisuutta 
kiinnittämällä huomiota itseensä, 
ovat epäreiluja. Lapsi saa liikaa valtaa, 
jota hän ei hallitse. Se lisää levotonta 
käyttäytymistä ja epävarmuutta.
  
Valtaa käyttävälle lapselle voi olla 
vaikea hillitä tunteitaan ja päästä 
vastoinkäymisten yli. Lisäksi lapsen 
sosiaaliset taidot voivat jäädä puut-
teellisiksi. Lapsi tunnistaa vain omat 
tarpeensa. Tällaisia itsekeskeisiä lapsia 
aikuiset eivät siedä. He voivat  saada 
osakseen vihaisia ja ärtyneitä katseita.

Lapsilta vaaditaan liikaa

Ei ole epäilystäkään siitä, että perheis-
sä rytmin määräävät lapset eivät voi 

hyvin. Lapselle on hyvin rasittavaa 
huolehtia itse siitä, että syö hyvin ja 
menee ajoissa nukkumaan. Sekin on 
rasittavaa, kun kukaan ei ota häntä 
kädestä ja neuvo, miten perheessä ja 
julkisilla paikoilla kuuluu käyttäytyä. 

Vanhempien kanssa keskustellessani 
olen ymmärtänyt, että he ovat väsy-
neitä lapsiinsa, jotka eivät syö aamu-
palaa kotona eivätkä ota eväitä kou-
luun. Vanhemmat kertovat usein 
ostavansa kotiin kaikkea mahdollista 
hyödyllistä (terveellistä ja ekologista) 
ruokaa jääkaappiin. Kun lapsi ei 
suostu syömään sitä, syntyy ristiriita 
ja keskustelua tahtojen törmätessä. 
Osa vanhemmista selviää siitä, mutta 
osalla ei tahdo riittää siihen tarmoa.

Katso mua -sukupolvi

Vuonna 2000 kasvatustieteessä puhut-
tiin pystyvästä lapsesta ja lapsen ky-
vystä päättää omista asioistaan. Oppi-
misteoriassa pääpaino oli vastuunotto 
omasta oppimisestaan. Tämä kasva-
tustieteellinen teoria on levinnyt laa-
jasti esikouluun, kouluun ja koteihin. 
Puhutaan jopa aivan pienistä lapsista 
ja heidän kyvystään ottaa vastuuta ja 
olla itsenäisiä.

Teoria, joka puhui lapsen pystyvyy-
destä, oli mullistava, koska aiempien 
teorioiden mukaan lapsella ei ollut 
juuri sananvaltaa perheessä. On hyvä 
muistaa, että pätevä, lahjakas ja täyn-
nä mahdollisuuksia oleva lapsikin tar-
vitsee osaavaa aikuista. Aikuista tarvi-
taan näkemään, mihin lapsi on valmis 
ja mistä hän ei vielä pysty vastaa-
maan.
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Lapsella ei ole samaa kokemusta ja 
taitoa kuin meillä aikuisilla ja siksi 
meidän aikuisten pitää uskaltaa ottaa 
ohjat käsiimme ja pitää lapsesta hyvää 
huolta. Monet vanhemmat näin teke-
vätkin, mutta valitettavan iso joukko 
vanhempia ei selviydy tehtävästä.

Mitä on hyvä huolenpito?

Huolenpito voidaan määritellä tietyn-
laiseksi ihmisten väliseksi suhteeksi. 
Sen tunnistaa siitä, että yksilö kohdis-
taa huomiokykynsä toiseen yksilöön 
huomion kohde hyötyy ja hänen hy-
vinvointinsa lisääntyy. Lapsillemme 
on tärkeää tulla nähdyiksi, kuulluiksi 
ja ymmärretyiksi, kun he yrittävät il-
maista itseään. Aikuisen on tärkeää 
vastaanottaa lapsen viestit ja reagoida 
niihin. 

Huolenpito lapsesta voidaan jakaa 
kahteen osa-alueeseen: fyysinen 
(näkyvä) huolenpito ja  psyykkinen 
(näkymätön) huolenpito.

Tarkoitan fyysisellä huolenpidolla 
esimerkiksi sitä, että lapsella on ruo-
kaa, juomaa, puhtaat vaatteet ja oma 
sänky, jossa nukkua. Ja että lapsella 
on paikka, jossa hän voi olla silloin, 

kun vanhemmat ovat kotoa poissa, 
esimerkiksi esikoulu, koulu tai lapsen-
vahti. Fyysistä eli näkyvää huolen pitoa 
lapset saavat näistä kahdesta huolen-
pidon muodosta nykyään eniten. Van-
hemmat huolehtivat, että lapsi har ras-
taa, ja vievät häntä mukanaan teatte-
riin ja ravintolaan. Lapsilla on hienoja 
vaatteita ja kalliita pyöriä ja leluja. 

Näkymätön huolenpito on hieman 
vaikeampi määritellä ja kuvata sanoin. 
Siinä on kyse tavasta olla yhdessä. 
Lapsihan on henkisesti täysin riippu-
vainen vanhemmistaan. Näkymätön 
huolenpito riippuu siitä, ovatko van-
hemmat henkisesti lapsen käytettävis-
sä, läsnä ja reagoimassa, jotta lapsi 
tuntee tulevansa nähdyksi ja ymmär-
retyksi. Lapsi kokee yhdessäolon laa-
dukkaaksi, kun kohtaamme hänet 
läsnä ollen, empaattisesti, kunnioit-
tavasti ja kiinnostuneena.

Esimerkissä, jossa lapsi päättää nuk-
kua vähän pidempään ja jättää aamu-
palan syömättä, vanhemmat tarjoavat 
näkyvää huolenpitoa antamalla mat-
kaan eväsrasian, mutta näkymätön 
huolenpidon puoli – ennakointi, että 
lapsi jättää eväät syömättä ajattele-

Lapsi oppii perheen ja 
yhteiskunnan säännöt 
ja normit, kun vanhempi 
osaa kertoa ne hänelle.

matta seurauksia – jää tässä toteutu-
matta. He luovuttavat lapselle vas-
tuun, jota hän ei osaa käyttää.

Vanhempien vastuu

Kun vanhemmat eivät ota kasvatus-
vastuuta, heillä on väärä käsitys lap-
sen osaamisesta sekä epävarmuutta ja 
pelkoa lapsen kanssa syntyvästä risti-
riidasta. Monesta syystä vanha autori-
taarinen kasvatustapa ei enää toimi.

Lasten ja nuorten itsetietoisuus on 
kasvanut ja auktoriteettien pelko ja 
kunnioitus on lähes kadonnut. Vanha 
auktoriteetteihin perustuva kasvatus-
menetelmä onkin onneksi menettänyt 
merkityksensä. Vanhempien on silti 
oivallettava, että lapsi tarvitsee heitä 
ohjaajikseen, mutta tapa, jolla mei -
dän tulee tehdä se on muuttunut. 
Nykyään lapset eivät kunnioita meitä 
vain siksi, että olemme heidän van-
hempiaan. Lasten kunnioitus on saa-
vutettava yhteispelissä lasten kanssa 
aivan alusta alkaen.

Näkemykseni mukaan tämä onnistuu 
ennen kaikkea siten, että vanhempi 
osoittaa omat henkilökohtaiset rajan-
sa, kun hän on lastensa kanssa tähän 
tyyliin: ”En halua, että katsot televisio-
ta yöllä. Haluan, että suljet television.” 
On ilmeistä, että tästä voi syntyä  kii-
vasta keskustelua, joka pitää vain 
käydä läpi. Ei ristiriitaa voi eikä pidä 
vältellä. Meidän pitää voida näyttää 
arvovaltamme. Se on edellytys, jotta 
lapsi voi tuntea kunnioitusta vanhem-
paa kohtaan.

* Tanskassa ei ole ilmaista koulu-
ruokailua.
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Lapsen ikä Tanska Ruotsi

0 –2 vuotta 69 % 80 %

3 – 6 vuotta 61 % 68 %

7–10 vuotta 55 % 66 %

Taulukko 1. Niiden vanhempien osuus, jotka ovat samaa tai täysin samaa 
mieltä väitteestä ”Lapseni saa riittävästi terveellistä ruokaa”.

Lasten terveyskäyttäytyminen 
huonontuu iän myötä

Nordic Sugar teetti Ruotsissa ja Tans-
kassa tutkimuksen valottaakseen 
0 –10-vuotiaiden lasten terveystottu-
muksia. Siinä kysyttiin muun muassa 
ruokailusta, liikunnasta ja ruudun 
äärellä käytetystä ajasta. 

Terveyspsykologi Anette Schnieber 
Århusin yliopistosta kommentoi ruo-
kaa ja ruokailua koskevia tuloksia. Li-
sää aiheesta voit lukea verkkosivuilta 
www.perspektiv.nu.

7–10-vuotiaat lapset syövät epäter-
veellisemmin kuin nuoremmat lapset

Vanhemmille lapsille annetaan enem-
män vapautta eivätkä he ole samalla 
tavalla kontrolloitavissa kuin nuorem-
mat lapset. Koululaiset ostavat ruokaa 
koulussa ja menevät kavereittensa 
luokse koulun jälkeen. Heidän täytyy 
itse ratkaista, mitä syövät. Kun tarjolla 
on kaikenlaisia houkutuksia, on luon-
nollista, etteivät koululaisten ruoka-
valinnat ole yhtä terveellisiä kuin päi-
väkoti-ikäisten.

Vanhemmilla on kuitenkin mahdolli-
suuksia vaikuttaa lastensa ruokavalin-
toihin. Tarkkaile, mistä mauista lapse-
si pitää! Kaikilla on myötäsyntyinen 
mieltymys makeaan ja rasvaiseen, ja 
siksi jo pienillekin lapsille olisi hyvä 
opettaa, että muitakin makuja on ole-
massa. Samalla tavoin meille on tyy-
pillista ns. neofobia eli epäilevä suh-
tautuminen uusiin elintarvikkeisiin. 
Neofobiaa voi vähentää ja tehdä lapsi 
avoimeksi uusille makuelämyksille. 
Vanhemmat voivat ottaa lapset mu-
kaan ruokapuuhiin ja antaa heidän 
tutkia lautasellaan olevaa ruokaa. 

Lapselle on hyvä näyttää raaka-aineita 
myös eri vaiheissaan, esimerkiksi peru-
nan tie multaisesta perunasta kuori-
tuksi ja edelleen keitetyksi perunaksi.

Jotta lapsi tekee viisaita valintoja, hä-
nellä pitää olla tietoa elintarvikkeista 
ja valmiuksia valita terveellistä ruo-
kaa. Vanhempien tehtävänä on huo-
lehtia, että lapselle maistuu muukin 
kuin makea ja rasvainen. Mutta vaikka 
lapsi oppisi kotona syömään moni-
puolisesti, ei voi olettaa, että 7–10- 
vuo tiaalla olisi riittävästi itsehillintää 
vastustaa kiusauksia – eiväthän siihen 
kykene kaikki aikuisetkaan.

Nykyinen yhteiskuntamme altistaa se-
kä lapset että aikuiset liikapainoisuu-
delle, koska he kohtaavat alati houku-
tuksia. Yhteiskunnalla on vastuu siitä, 
mitä ruokaa lapsille on tarjolla urheilu-
halleilla, koulussa ja kaikissa muissa 
paikoissa, joissa lapset ja nuoret oleske-
levat. Vaikka vanhemmat antavat lap-
selleen matkaan terveelliset eväät, har-
va kymmen vuotias syö täysjyvävoilei-
päeväitä, jos muut kaverit syövät lou-
naaksi hampurilaisen ja ranskalaisia. 
Kun lapsi varttuu eikä enää kuuntele 
vain vanhempiaan, ympäristön vaiku-
tus kasvaa ja vastuu lasten ja nuorten 
valinnoista on pitkälti yhteiskunnalla. 

Nordic Sugar ja tutkimuslaitos 

You Gov Zapera toteuttivat 

yhteistyössä Tanskassa ja 

Ruotsissa tutkimuksen, johon 

osallistui kaksi tuhatta alle 

10-vuotiaiden lasten vanhem-

paa. Tutkimus selvitti lasten 

terveyttä. Siinä kysyttyjen 

muuttujien mukaan lasten 

terveyskäyttäytyminen heik-

kenee iän myötä.

Susie Munk Jensen, konsultti,
Århus

Ruokailutottumukset huo-
no nevat jo alakouluiässä. 
7–10-vuotiaista pienempi 
osa syö suosi tusten mukai-
sesti kuin leikki-ikäisistä. 
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Sokeri ja lasten ja aikuisten lihavuus
Maailman terveysjärjestö WHO sel-
vitti, mitä viimeaikaiset tutkimukset 
kertovat sokerin ja liha vuuden yh-
teydestä. Sitä varten tut ki jat kävivät 
läpi 19 satunnaistettua kontrolloitua 
tutkimusta ja 38 etenevää kohortti-
tutkimusta. Selvitystä hyödynne-
tään, kun WHO päivittää sokerin 
saanti suositusta osana ravitsemus-
suosituksiaan.

Aikuisilla sokerin saantia vähen tä-
neissä ryhmissä paino putosi koe-
jakson aikana 0,8 kg vähem män kuin 
vertailuryhmässä. Tutkimus kesti 
10 viikosta kah deksaan kuukauteen. 
Kun sokerin kulutusta lisää, paino 
nousee 0,75 kg. Vain kak si kymme-
nestä tutkimuksesta kesti pidempään 
kuin kahdeksan viikkoa. Tutkimuk-
sissa sokeri oli pääosin peräisin so-
keria sisältävistä virvoitus juomista.

Painovaikutus oli sama, jos sokerin 
sijasta sama määrä energiaa saatiin 
muista hiilihydraattilähteistä.

Lapsilla sokerin saannin vähen -
tä minen ei vaikuttanut painoon 
ollenkaan. Kohorttitutkimuksissa 
liho misen riski oli ilmeinen ryh -
mässä, jossa  sokerin saanti oli run-
sasta, verrattuna ryhmään, jonka 
ruoka valiossa oli vain vähän sokeria. 
Myös lapsia koskevissa tutkimuk -
sissa suurin sokerin lähde oli soke-
roidut virvoitusjuomat.

Selvityksen mukaan sokerin saannin 
muutosta seuraa painon muutos, 
mutta muutokset joh tuvat enemmän 
muuttuneesta energiatasapainosta 
kuin mono- tai disakkaridien vaiku-
tuksista elimistön toimintaan tai 
aineen vaihduntaan.

EFSAn arvio keinotekoi-
sista makeutusaineista
Enää ei tarvitse tuumailla, mitä 
terveyshyötyjä saavutetaan, jos 
sokeri vaihdetaan keinotekoisiksi 
makeutusaineiksi. Euroopan elin-
tarviketurvallisuusviranomainen 
EFSA on julkistanut asian tunti joi-
densa arvion, mitä ravitsemus- 
tai terveysväit teitä voidaan tieteel-
lisen näytön perusteella käyttää 
sokerin sijaan intensiivi makeut-
tajilla makeutettujen tuotteiden 
pak kauk sissa ja mark kinoinnissa. 
Johtopäätökset olivat seuraavat: 
Tieteellinen näyttö ei tue keino-
tekoisten makeutusaineiden yh-
teyttä normaalin painon yllä pi toon 
tai laihtumiseen. Näyttöä ei myös-
kään ole siitä, että keino tekoiset 
makeutusaineet auttaisivat yllä-
pitämään verensokeria tasaisena. 
Sen sijaan tieteellisen näytön pe-
rustella voidaan sanoa, että keino-
tekoisia makeutusaineita käy tet-
täessä veren sokeripitoisuus ei 
suurene yhtä paljon kuin sokerilla 
makeutetulla tuotteella. Ne ovat 
myös hammas ystävällisiä, ellei 
tuote muutoin ole hampaita syö-
vyttävää eli hapanta. Lue koko 
arvio: www.efsa.europa.eu.
Kirjoita hakusanoiksi ”Intense 
sweeteners related to health claims”.

Seuraava Perspektiivi käsittelee 
lokakuun alussa julkistettuja poh-
joismaisia ravitsemussuosituksia 
ja siihen pohjautuvia ruoka valio-
ohjeita. Suositukset on luettavissa 
osoitteessa www.nnr5.org.

Uudet pohjoismaiset 
ravitsemussuositukset

”Spoonful of sugar helps the medi-
cine go down”. Pieni sokerilisä saa 
happamat ja ravintotiheät marjat 
maistumaan. Vaikka ravintoaine-
tiheys pienenee, se  on sokerilisäyk-
sen jälkeenkin usein vielä jopa pa-
rempi kuin luonnostaan paljon 
sokeria sisältävillä hedelmillä. 

Uuden suomalaisen tutkimustie -
don mukaan sokeria sisältävän 
marja soseen tai marjamehun ai-
heuttamat veren glukoosi- ja insu-
liinivasteet olivat hyvin erilaiset 
kuin pelkällä sokerilla. Marjat pie-
nensivät lisätyn sokerin aiheutta-
maa verensokeri- ja insuliinipitoi-
suuksien nousua, hidastivat 

Marjat tasaavat lisätyn sokerin aiheuttamaa 
verensokerin ja insuliinin vaihtelua

pitoi suuksien laskua ja estivät veren-
sokerin liiallisen laskun.  

Alunperin Suomen Sokeri Oy:n toi-
meksiannosta alkanut mansikan, 
mustikan, karpalon ja mustaherukan 
polyfenoleihin liittyvä tutkimus jatkui 
vuosina 2009 –2012 Itä-Suomen yli-
opistossa Tekesin ja Euroopan alue-
kehitysrahaston rahoittamana SOMA-
projektina. Marjatutkimusten tulokset 
ovat toistuvasti osoittaneet, että soke-
rin terveysvaikutuksia tulee arvioida 
osana ateriaa tai ruokavaliota.
  
Marjatutkimuksista enemmän 
dosentti Riitta Törrösen artikkelissa, 
www.perspektiv.nu


