


Kotimaiset kasvikset
& vegaaniruokavalio



Terveellinen ruoka & hyvä olo
Ruoan terveellisyys korostuu
Lähiruoka
Pelkkä hyvä maku ei enää riitä
Vastuullisuus
Kiertotalous
Kestävä kehitys
Kasvisten käytön lisääntyminen & monipuolistuminen



Terveellinen ruoka
Peilataan yksilön hyvinvointiin
Tunnetaan eri tavalla
Odotukset eri tasolla
Vaikutukset yksilöllisiä
Ravitsemussuositukset

Terveet elintavat:
Uni
stressi
liikunta
ruokavalio



Kasvispainotteiset 
ruokavaliot



Vegaani

Ei käytä mitään eläinperäistä ruokaa, vaatteita, kosmetiikkaa jne.
Ruoka ei sisällä:
lihaa (nauta, sika, siipikarja jne), kalaa, maitotuotteita, 
voita, maitoa sisältäviä margariineja, munia, liivatetta, 
hunajaa, eläinperäisiä lisäaineita
Ruoka sisältää:
Vain kasvisperäisiä raaka-aineita



Laktovegetaarinen

Lakto viittaa maitoon
Ruokavalio sisältää kaikkea, mitä vegaani syö sekä 
maitotuotteita
Liivate ei kuulu laktovegetaariseen ruokavalioon
Lisäaineiden kohdalla vaihtelua
(Useimmiten) käyttää hunajaa



Lakto-ovovegetaarinen
Ovo viittaa muniin
Kasvikunnan tuotteita, maitotuotteita ja kananmunia
Ei liivatetta



Pesco-vegetaarinen
Pesco viittaa kalaan
Kasvikunnan tuotteita, maitotuotteita, useimmiten kananmunia sekä kalaa, 
mahdollisesti myös äyriäisiä, simpukoita jne.
“kala-kasvisruoka”
Ei liivatetta (suhtautuminen voi vaihdella)



Semivegetaarinen

“Ei punaista lihaa” eli ei nautaa, possua
Siipikarja, kala, jne. sopivia ruokia (riista käy monelle)
Useissa maissa yleisin kasvisruoaksi mielletty ruokavalio



Fennovegaani
Perustuu kotimaisiin, mieluiten asuinpaikan lähellä kasvaneista kasviksista, 
marjoista ja hedelmistä
Ruoan luonnonmukaisuudella on keskeinen merkitys
Ruoka pyritään nauttimaan mahdollisimman käsittelemättömänä ja tuoreena



Kasvissyöjien suosimia tuotteita
Seitan = vehnägluteenista valmistettu HUOM! Sisältää gluteenia
Tempe = fermentoitu (yleensä) soijapavusta valmistettu
Tofu = Soijamaidosta juoksettamalla valmistettu



Kasvissyöjien suosimia tuotteita
Tuotemerkit:

Quorn = Sieniproteiinivalmisteen tuotemerkki. HUOM! Sisältää 
kananmunanvalkuaista

Härkis = härkäpavusta valmistettu kasviproteiinivalmiste
Nyhtökaura = kaurasta, härkäpavusta ja keltaherneestä valmistettu 

kasviproteiinivalmiste
Oumph! = Soijapavusta valmistettu kasviproteiinivalmiste



Proteiinit ja niiden tarve



Mitä proteiinit on?
Valkuaisaineita
Niin suoja kuin energiaravintoaineita
Aminohappoketjuja
Elimistö purkaa proteiinit aminohapoiksi ja rakentaa uudelleen tarvitsemansa 
proteiinit
Koostuu 20 aminohaposta
9 elimistö ei pysty itse valmistamaan (kaikki nämä välttämättömiä)

• Histidiini, isoleusiini, leusiini, lysiini, metioniini, fenyylialaniini,treoniini,tryptofaani, valiini
Elimistö valmistaa suuren osan entsyymeistä ja hormoneista proteiineista



Mihin tarvitaan?
Solujen rakennusainetta ja suorittavat lähes kaikki solun toiminnot
Huolehtivat elimistön tasapainon ylläpitämisestä
Muodostavat kudosten rakenteelliset osat
Kudosten uudistumisen edellytys
Muodostavat vasta-aineita ja parantavat vastustuskykyä
Kuljettavat ravintoaineita veressä



Proteiinien tarve?
Saantisuositus 10-20% päivittäisestä energiasta => 1,1-1,3g/painokilo 80kg / 
104g (”normaali” ihminen jonka kulutus 2000kcal/päivä) 
Sekaravintoa syövällä proteiinin saanti ruoasta 1-1,5g/painokilo
Elimistö pystyy hyödyntämään kerrallaan n. 20g proteiinia
Proteiinin tankkaaminen ei kannata
Elimistö muuntaa ylijääneet proteiinit rasvaksi
Proteiineissa saman verran energiaa kuin hiilihydraateissa 17kj/g => 4kcal/g



Proteiinien tarve käytännössä
Monipuolinen syöminen (lautasmallin mukaan) takaa hyvän proteiinin 
saannin
Keskiverto kuntoilija ei tarvitse proteiinilisiä
Urheilijoilla proteiinien nopea saanti urheilusuorituksen jälkeen nopeuttaa 
palautumista. Nautittava ennen suoritusta ja 30 min sisällä rasituksen 
päättymisestä
Maitoproteiini koostumukseltaan hyvää proteiinia => urheilijat suosivat 
heraproteiinia. 



Kasvisruokailijan proteiinit
Soijaa lukuunottamatta kasvikunnan proteiinit heikompilaatuisia eläinkunnan 
proteiineihin verrattuna
Kasvikunnan proteiinit imeytyvät heikommin
Paras yhdistelmä  syntyy pavuista ja täysjyväviljasta

• Pavuissa liian vähän metioiniinia ja kysteeniä kun viljavalmisteissa taas liian vähän lysiiniä
ja treoniinia

Suositus samalla aterialla ainakin kahta eri kasvikunnan proteiinilähdettä



Proteiinien määriä ruoassa
100 g punaista lihaa (raakapaino) = 25 g
100 g broilerin filettä (raakapaino) = 23 g
100 g valkoista kalaa (raakapaino) = 23 g
100 g lohta (raakapaino) = 18 g
100 g säilyketonnikalaa = 23 g
100 g tofua = 7,8 g
100g keittokinkkua = 20 g
1 kananmuna = 6 g
1 lasillinen maitoa (2,5 dl) = 7,8 g
1 lasillinen soijamaitojuomaa (2,5 dl) = 7,5 g
1 annos jogurttia (2 dl) = 6 g
1 annos papuja (60g) = 13 g
30 g juustoa (3 siivua) = 10 g
2 dl keitettyä riisiä = 3 g proteiinia

2 dl keitettyä makaronia = 4 g
2 dl keitettyä kvinoaa = 11 g
1 dl kaurahiutaleita = 7 g
1 peruna (60g) = 2 g

Fineli.fi
80kg / 104g

Lähde: UKK-instituutti



Proteiinit ja tulevaisuus
Eläinperäisen ruoan tuotanto kuluttaa tällä hetkellä 70% maapallon 
maatalousmaan pinta-alasta
Ruoasta syntyy tällä hetkellä 20% ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä 
vrt. liikenne
Jos eläinperäisillä tuotteilla ruokitaan 2 ihmistä, samalla viljelypinta-alalla 
ruokitaan kasviperäisillä tuotteilla 5 ihmistä.
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