
Miten voi lisätä C-vitamiinia valmisruoka-annokseen?

Tehtävän tarkoituksena on tutustua erilaisiin 
valmisruoka-aterioihin ja niiden C-vitamiini-
pitoisuuksiin sekä erilaisiin tällaisia aterioita  
täydentäviin ainesosiin, joista saa helposti C- 
vitamiinia.
 Monissa tuotteissa on runsaasti C-vitamii-
nia 100 grammaa kohden, mutta olennaista 
on, paljonko tuotetta on järkevää tai sopivaa 
valmisruoka-annokseen lisätä. Lisättäväksi on-
kin valittava sellainen elintarvike, jota halutaan 
syödä tarvittava määrä. Esimerkiksi 100 gram-
maa tuoretta tilliä sisältää noin puolet päivän 
C-vitamiinitarpeesta eli 32,2 mg/100 g, mutta 
harva haluaa syödä kerralla niin suurta määrää 
tilliä.
 Fineli antaa esimerkiksi jauhelihakeiton tai 
sitä vastaavan tuotteen C-vitamiinipitoisuudek-
si 3,6 mg/100 g, joten 300 gramman valmis-
ruokajauhelihakeitossa C-vitamiinia on siis 
10,8 mg. Jos halutaan kaksinkertaistaa saatava 
C-vitamiinimäärä, voidaan ottaa lähtökohdaksi 
vaikkapa 100 grammaa lisättävää ainesosaa ja 
etsiä tuotteita, joissa C-vitamiinia on enemmän 
kuin 10,8 mg/100 g. Esimerkiksi tomaatissa C- 
vitamiinia on 14,1 mg/100 g, eli jo keskikokoi-
sesta tomaatista saa helposti tavoitellun mää-
rän C-vitamiinia. Vastaavasti kurkussa C-vita-
miinia on 8 mg/100 g, eli tavoitellun määrän 
saamiseksi olisi syötävä noin puolikas pieneh-
köstä kurkusta.
 Seuraavaksi siis etsitään jauhelihakeittoa 
täydentäviä ruokia omien mieltymysten mukai-
sesti niin, että ruokailukerran C-vitamiinin saan-
ti olisi vähintään 20 mg yhdessä keiton ja lisän 
kanssa. Mieleiset ateriakokonaisuuden tavoi-
teltuun noin 20 mg:n C-vitamiinimäärään täy-
dentävät jauhelihakeiton lisät listataan gram-
moina. Samalla tavalla voidaan selvittää myös 
muiden vitamiinien tai ravintokuidun määrä. 
Verrokkituotteeksi sopii mikä tahansa valmis-
ruoka, josta löytyvät tarpeelliset pakkaus - 
merkinnät. 
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C-vitamiini on tärkeää
Riittävä C-vitamiinin eli askorbiinihapon saan-
ti on tärkeä osatekijä terveellistä ruokavaliota 
koostettaessa. Siksi on hyvä opetella tunnista-
maan sellaisia ruokatuotteita, joista päivittäi-
nen C-vitamiiniannos on helposti ja maukkaalla 
tavalla saatavissa. Hyvä apu selvitystyössä on 
Fineli.
 Suositusten mukaisesti syövillä ja muuten 
terveillä ihmisillä ei pitäisi nykyään esiintyä 
puutostauteja. Normaaliin ruokavalioon saat-
taa kuitenkin joissain tilanteissa ja eri syistä 
tulla muutoksia, jotka yksipuolistavat ja rajoit-
tavat käytettävien elintarvikkeiden määrää ja 
siten heikentävät yleistä ravitsemusta. Tästä 
esimerkkejä ovat allergiat ja yliherkkyydet. Toi-
saalta myös terveydentila, kuten tulehduksel-
linen suolistosairaus, voi rajata tavanomaista 
ruokavaliota.  
 Kuluttajien joukossa on erilaisia ihmisryh-
miä, joilla on eri syistä rajattuja ruokavalioita. 
Joku välttää hiilihydraatteja, toinen ei halua 
syödä mitään eläinperäistä, ja kolmannella on 
niin kiireinen elämäntyyli, etteivät ruokavalin-
nat ole terveyden kannalta oikeita nopeita ja 
helpoksi koettuja ruokia suosittaessa. Vaikka 
puutostaudit ovat Suomessa nykyään erittäin 
harvinaisia ja terveydenhuolto osaa antaa oh-
jeita esimerkiksi allergiatapauksissa, on hyvä 
muistaa, että entisaikoina yksipuolinen ravinto 
saattoi johtaa jopa keripukkiin. Keripukki on 
vakava C-vitamiinin puutostauti. Sen tyypillisiä 
oireita ovat ihon ja limakalvojen verenvuodot, 
anemia sekä yleinen heikkoustila, joka johtaa 
hoitamattomana jopa kuolemaan muutaman 
viikon kuluttua täydellisen C-vitamiininpuut-
teen alkamisesta.

Kuva 1 Näistä kasviksista voi saada helposti täydennystä 
C-vitamiinitarpeeseen. 
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