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Kasviksista monipuolisesti

Riittääkö omena päivässä?
Varmasti kaikki tietävät, että on suositeltavaa 
käyttää kasviksia monipuolisesti ja että kas-
visten käytöllä on monia etuja, kuten terveelli-
syys, suojaravinteet, kuitupitoisuus, vähäinen 
energiansaanti ja vitamiinipitoisuus. Enemmän 
vaivannäköä edellyttää sen selvittäminen, mikä 
on oikea tai riittävä päivittäinen kasvisannos. 
Aikuisille suositellaan kuutta oman kämmenen 
kokoista kasvisannosta päivässä ja lapsille vä-
hintään viittä.
 Annoksista on annettu esimerkkejä. Yksi an-
nos voi olla esimerkiksi puolitoista desilitraa 
raastetta, vihersalaattia tai muuta kasvislisu-
ketta.  Yksi annos voi olla myös esimerkiksi kes-
kikokoinen tomaatti, porkkana tai hedelmä. Ko-
timaisissa marjoissa on runsaasti ravintoaineita 
tiiviissä muodossa, ja siksi yhteen annokseen 
marjoja riittää yksi desilitra. Kasvisten käyttöä 
voi lisätä myös yhdistämällä niitä muihin arki-
siin ruokiin. Esimerkiksi leipätaikinaan voidaan 
lisätä kasvista, kuten porkkanaa, tai jauheliha-
pihviin punajuurta. Mitä useammin kasviksia, 
marjoja tai hedelmiä päivässä syö, sen parempi.

Kuva 1 Esimerkkejä 100 gramman kasvisannoksista. 
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Kasvisten käyttöön liittyvät rajoitukset
Kasvisten käyttöön liittyy jonkin verran yksilöl-
lisiä rajoituksia ja niiden suuriin käyttömääriin 
mahdollisia riskitekijöitä. Allergiat ovat mer-
kittävä yksilöllisiä rajoituksia aiheuttava tekijä. 
Jos henkilö kärsii yliherkkyysoireista, ruokava-
liosta on poistettava niitä aiheuttavat aineet. 
Tiedossa on, että jotkin tietyt kasvikset aiheut-
tavat muita yleisemmin allergiaa. Tällaisia kas-
veja ovat esimerkiksi omena, sitrushedelmät, 
kiivi, kirsikka, persikka, aprikoosi, tomaatti, sel-
leri, pinaatti, persilja ja palsternakka. Pakkaus-
merkintöihin on muistettava lisätä vaatimusten 
mukaiset merkinnät allergeeneistä. Esimerkiksi 
sellerin käyttö kastike- ja valmisruokatuotteissa 
on yleistä, ja siitä on ehdottomasti muistettava 
mainita pakkausmerkinnöissä.
 Kasvikset saattavat sisältää myös nitraattia, 
tai tietyissä olosuhteissa niihin voi muodostua 
sitä. Ruokavirasto on antanut aiheesta ohjeita. Kuva 2 Selleriä sisältävän tuotteen pakkausmerkintä.
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Tutustu Ruokaviraston internetsivuilla ohjeistukseen allergioita ja  
intoleranssia aiheuttavista aineista pakkausmerkinnöissä.

Tutki Ruokaviraston ohjeistusta kasvisten sisältämästä nitraatista:  
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/yhteiset- 
koostumusvaatimukset/kontaminantit/nitraatti/ 
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Uutuustuotteet
Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun näkökulmasta kasvipohjainen ruokavalio on tavoitelta-
vaa. Arjessa suosimme usein tuttuja ruokia: maun, hajun, rakenteen tai ulkonäön on muistutettava 
jotain, mihin olemme tottuneet. Markkinoille onkin tullut viime vuosina paljon kasviperäisiä tuottei-
ta, joita on helppo käyttää ja joissa on tuttujen ruokien ominaisuuksia. Erityisesti juuri tutunomai-
suus ja kuluttajien arvostama helppous ovat avanneet niille markkinoita. 
 Suomessa on oltu edelläkävijöitä uusien kasvipohjaisten tuotteiden tuomisessa markkinoille. 
Uutuustuotteisiin on käytetty kotimaisia raaka-aineita, muun muassa kauraa, härkäpapua ja her-
nettä. Kauraa käytetään monipuolisesti juomissa, jälkiruoissa, välipaloissa, muroissa ja kuitu- ja 
proteiinilisissä. Härkäpapu ja herne ovat merkittäviä raaka-aineita jauhelihatuotteita mukailevien 
tuotteiden valmistuksessa. Monien muiden kasviperäisten raaka-aineiden soveltuvuutta kotikeit-
tiöön sopivien tuotteiden valmistukseen tutkitaan tälläkin hetkellä. Esimerkiksi perunan ja lupiinin 
proteiinia on tutkittu.

Kuva 3 Härkäpapuja. 
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Jalostus tuo uusia kasviksia ruokapöytiin
Kasvisten hyödyntämiseen liittyy nykyään merkittävänä tekijänä kasvinjalostus. Kasveja on läpi 
historian pyritty jalostamaan satoisiksi ja kasvitauteja tai luonnonvoimia kestäviksi. Lisäksi kasvin-
jalostuksen ja kasvitutkimuksen kautta saadaan uusia tuotteita ruokakäyttöön.
 Kasvien jalostaminen ruokakäyttöön alkaa tavoiteltujen tuoteominaisuuksien valinnasta. On 
päätettävä, mitä ominaisuuksia viljelykasveissa halutaan kehittää tai lisätä. Perinteisesti valinta-
jalostukseen valitaan niitä kasviyksilöitä, joissa on näitä ominaisuuksia, ja hylätään sellaiset, joissa 
tavoiteltuja ominaisuuksia ei ole.
 Kasveja voidaan risteyttää saman lajin kasvien kesken. Tällöin ihminen huolehtii siitä, että so-
pivat kasviyksilöt lisääntyvät suvullisesti keskenään. Kasviyksilöllä voi olla ominaisuutena hyvä 
talvenkestävyys mutta pieni satoisuus, kun taas toisella kasviyksilöllä on heikko talvenkestävyys 
mutta se on satoisa ja maultaan miellyttävä.  Risteytetyistä kasveista etsitään niitä, joilla tavoitel-
lut ominaisuudet ilmenevät samassa kasviyksilössä. Kasvinjalostuksessa tutkitaan ja analysoidaan 
risteytettyjen kasvien jälkeläisiä ja pyritään saamaan selville, onko joukossa haluttu ominaisuus-
yhdistelmä.
 Risteytysjalostuksella saadaan aikaan uusia geeniyhdistelmiä. Perinteinen risteytysjalostus vaa-
tii aikaa, koska monista viljelykasvilajikkeista päästään havainnoimaan haluttujen ominaisuuksien 
ilmentymistä vasta pitkien aikojen kuluttua. Esimerkiksi omenapuun siemenen istuttamisen jäl-
keen kestää useita vuosia, ennen kuin puu tuottaa hedelmiä ja sen ominaisuuksia voidaan arvioida. 
Myös viljelykasvien taudin- ja säänkestävyyttä arvioitaessa on tehtävä paljon työtä, jotta saadaan 
selvitettyä erilaisten jälkeläisten ominaisuudet.

Kuva 4 Esimerkki kaalin jalostuksesta.  Lähde: GeenivaraOppi

Kaalien jalostaminen

RUUSUKAALI

KYSSÄKAALI

KERÄKAALI KUKKAKAALI

PARSAKAALI

LEHTIKAALI
Brassica oleracea

(kaalin kantamuoto)

varsi

hankasilmut

kärkisilmu kukat

varsi ja kukat

lehdet

KAALIEN JALOSTAMINEN
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 Esimerkkejä jalostuksesta ovat siemenettö-
mät hedelmät, makeammat tai happamammat 
versiot, uudentyyppiset maku- tai aromivaih-
toehdot ja eri värit. Myös kokoon ja muotoon 
voidaan vaikuttaa jalostuksen keinoin, mutta 
aina pitää muistaa, että kasvuolosuhteilla on 
suuri merkitys sadon onnistumiselle. Toimintaa 
laajennettaessa on lisäksi muistettava kestävän 
kehityksen tavoitteet, jottei vaikutettaisi ym-
päristöön haitallisesti esimerkiksi viljelemällä 
pohjavesiä kuluttavia kasveja kuivilla seuduilla.

Kuva 5 Siemenetön viinirypäle ja vesimeloni. 

Tutki kasvien jalostusta osoitteessa https://peda.net/hankkeet/geenivara-
oppi/yl%C3%A4koulu/biologia_ylakoulu/kjl

Lisäksi: https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokaketju-ruuan-
matka- pellolta-poytaan/maatilalla-kasvatetaan-ruokaa/kasvinjalostus
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Perunasta on moneksi
Peruna on monipuolinen, koska se on satoisa ja käytössä on jalostuksen ansiosta erilaisia lajikkeita 
monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Suomessa on myös hyvät tuotantomahdollisuudet perunalle.
 Perunan tuotantosuuntia ja samalla käyttötarkoituksia ovat: ruokaperuna, ruokateollisuuden 
peruna, tärkkelysperuna, varhaisperuna, siemenperuna ja kotitarveperunatuotanto.
 On tärkeä tietää, millaiseen käyttöön kukin perunalajike soveltuu tai miten valittu kypsennys-
menetelmä vaikuttaa esimerkiksi perunan kuoren tai pinnan rakenteeseen. Lisäksi on tiedettävä, 
mitä mahdollisia muutoksia perunassa voi säilytyksen eri vaiheissa tapahtua, jotta valmistukseen 
osataan käyttää oikeanlaisia perunoita ja että tarjotut perunat ovat hyvälaatuisia. Seuraavassa on 
tiivistetysti esimerkkejä tekijöistä, joilla on vaikutusta perunan syömälaatuun.

Raakatummuminen kuoritussa perunassa ai-
heutuu perunan pinnan hapettumisesta, ja se 
johtuu usein lajikeominaisuuksista. Helpoin 
tapa estää raakatummumista on välttää herkäs-
ti tummuvia perunalajikkeita. Toinen tummumi-
seen vaikuttava tekijä  on kuorintamenetelmä. 
Karborundum-kuorinta, jossa perunan kuori 
poistetaan karhealla kuorintamenetelmällä, 
altistaa perunan raakatummumiselle. Ongel-
ma voidaan osaksi välttää käyttämällä toista 
kuorintamenetelmää eli veitsikuorintaa, jolloin 
perunan pintasolukko ei altistu yhtä paljon ha-
pettumiselle. Kuva 6 Vasemmalla raakatummunut kuorittu peruna. 
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Kuva 7 Kuorintalaite ja kuorintalaitteen karborundumkiekko.
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Kypsien perunoiden hajoaminen johtuu peru-
nan tärkkelysjyvästen paisumisesta solujen si-
sällä, mikä aiheuttaa solujen irtoamista ja siten 
perunan hajoamista. Ensisijainen keino välttää 
kypsien perunoiden hajoaminen on kiinteä-
maltoisen perunalajikkeen valinta. Jonkin ver-
ran kypsien perunoiden hajoamista voi välttää 
myös sillä, että peruna pidetään tarjolla läm-
pöisenä keittämisen jälkeen. Tämä on siis hyvä 
huomioida esimerkiksi valmistusaikatauluja 
suunniteltaessa.

Pinnasta sitkistynyt peruna (”kumiperuna”) 
syntyy, kun kuoritun perunan pinnan kuivu-
minen aiheuttaa pintasolukon tärkkelyksen 
liisteröitymisen kuumennuksessa. Kuorinta-
menetelmä vaikuttaa tähän merkittävästi. Jos 
pinta rikkoutuu, pinnassa on enemmän liiste-
röityvää tärkkelystä. Liisteröitymistä voidaan 
vähentää huuhtomalla perunan pinta kylmällä 
vedellä ennen kypsennystä. Lisäksi kannattaa 
välttää perunoiden pitkäaikaista, yli tunnin kes-
tävää säilytystä esimerkiksi lämpöhauteessa yli  
65 oC:ssa.

Perunan jälkitummuminen on perunassa ole-
van raudan hapettumista. Se on lajikeominai-
suus, mutta myös kasvukauden sääoloilla voi 
olla vaikutusta. Myös kypsien perunoiden säi-
lytys esimerkiksi lämpöhauteessa yli 65 oC:ssa 
saattaa lisätä tummumista.

Makuvirheitä saattaa syntyä perunan käsitte-
lyvaiheissa, kuten kuorinnassa tai esikypsen-
nyksessä. Lämpösäilytys voi vaikuttaa makuun 
hyvinkin nopeasti, jopa puolessa tunnissa. 
Myös perunan käsittelyssä käytetyt aineet, ku-
ten tummumisen estoon käytetty sulfiitti, voivat 
vaikuttaa perunan makuun.

Kuva 8 Kypsien perunoiden hajoaminen. 
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Kuva 9 Vasemmalla jälkitummunut peruna. 
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