
Aliraportointi. Syömisen aliraportointi tarkoittaa sitä, 
että ruokapäiväkirjoista jää puuttumaan huomattava 
osa syömisistä. Näin käy usein: normaalipainoisilta jää 
puuttumaan keskimäärin 20 prosenttia ja ylipainoisilta 
30–40 prosenttia energiantarpeeseen verrattuna.

TEIJA SOINI 

Silja Aitoaho 

Mistä sait päähäsi pistää hampuri-
laisaterian tehosekoittimeen, hor-
moni- ja aineenvaihduntasairauk-
sien erikoislääkäri Pertti Mustajoki?
– Idea perustuu hollantilaisen ra-
vitsemustutkijan Martijn Katanin 
suorittamaan kokeeseen, joka to-
distaa sen, miten syötävien ruokien 
houkuttelevuus ja maittavuus rat-
kaisevat saadun kalorimäärän - ei-
vät ruokien sisältämät rasvat ja hii-
lihydraatit.

– Kuten tiedetään, hampurilaisa-
teria on kohtalaisen lihottava ateria, 
mutta ainakin minusta ranskalaiset 
ja kolajuoma ovat herkullisia, mikä 
puolestaan houkuttelee syömään 

tällaisen annoksen. 
– Mutta kaadapas ateria tehose-

koittimeen ja käynnistä kone, silloin 
syntyy puuromainen tuote, jossa on 
täsmälleen samat määrät rasvaa ja 

hiilihydraatteja, mutta joka ei ole 
enää lihottava.

 
Miksi se ei lihota?
– Elintarviketeollisuus on kehittä-
nyt tuotteensa hyvin maittaviksi 
säätämällä rasvan, hiilihydraattien 
ja suolan suhteet sellaisiksi, että 
ne miellyttävät ihmisiä. Mukana 
maittavuudessa on myös suutun-
tuma, esimerkiksi ranskalaisten 
perunoiden rapeus. Kun tämä ko-
konaisuus tuhotaan yhdistämällä 
kaikki tehosekoittimessa, muo-
dostunut tuote on maultaan ällöt-
tävä. Se ei lihota, koska kukaan ei 

halua syödä sitä.

Mistä maittavuus syntyy?
– Kielemme maistaa viisi perusma-
kua, joista etenkin makean suosi-
minen liittyy kaloreihin. 

– Ruoissa on paljon erilaisia aro-
miaineita, jotka pureskellessa 
nousevat nielun kautta nenään ja 
tuovat syömiseen miellyttäviä vi-
vahteita. Rasva lisää näiden aro-
mimakujen tehoa. Monien ruo-
kien miellyttävyyttä lisää myös 
suutuntuma. Energiatiheissä  
ruoissa herkulliset maut tuntuvat 
tavallista voimakkaimpina.

Mikä on hampurilaispuuro ja miksi se ei lihota? 
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”Se ei lihota, 
koska 
kukaan ei 
halua syödä 
sitä.”
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elvyttävä luonto. Gummerus 2017. 
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MIKÄ: Kirja kertoo luontopaikois-
ta, luonnonelementeistä ja maise-
mapiirteistä, jotka vaikuttavat ih-
miseen suotuisasti. ”Terveysmet-
sät” voivat olla myös esimerkiksi 
kallioita, soita ja rantoja. 

KENELLE: Ihmiselle, joka on kiin-
nostunut luonnon vaikutuksis-
ta omaan hyvinvointiin. Hänen 
ei tarvitse olla kokenut retkeilijä 
vaan valmis miettimään ja kokei-
lemaan avoimin mielin pieniltäkin 
tuntuvia asioita. 

HYVÄÄ: Sisältö on monipuolinen 
ja jäsennelty selkeästi. Kirjassa esi-
tellään niin tutkimusten tuloksia 
kuin käytännön vinkkejä. Kirjoit-
tajat kannustavat etsimään omia 
lempipaikkoja lähiluonnosta. Sa-
malle he tähdentävät kokemus-
ten henkilökohtaisuutta. Kuvia ei 
kirjassa ole, mutta tekijät kuvaile-
vat abstrakteja asioita sanallisesti 
hyvin.

VINKKEJÄ: Neuvot yllättävät. Mi-
ten olisi kävely takaperin? Kirjoit-
tajat suosittelevat sekä puuhun kii-
peämistä että luonnon tarkkailua 
maan tasalta uusien näkökulmien 
saamiseksi. Jatulintarhan rakenta-
mista he jopa ylistävät.

Maria Kalliokoski

Puusta ja 
maasta uusia 
näkökulmia

Silja Aitoaho 
Ylimääräistä rasvakudosta voi ke-
hittyä ainoastaan silloin, kun ihmi-
nen saa pitkän ajan kuluessa enem-
män kaloreita kuin elimistö tarvit-
see, sanoo eläkkeellä oleva hormo-
ni- ja aineenvaihduntasairauksien 
erikoislääkäri Pertti Mustajoki. 

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta 
silti yli puolet suomalaisista aikui-
sista on ylipainoisia.

Miksi painonhallinta on niin vai-
keaa? 

Mustajoen mukaan olennainen 
syy on se, että ihminen kiinnittää 
huomionsa automaattisesti syötä-
viin asioihin. Siksi näköaistia kan-
nattaa huijata ja nostaa esiin he-
delmiä ja kasviksia epäterveellisten 
herkkujen sijaan.

Pyysimme Mustajokea vastaa-
maan painonhallintaa koskeviin 
kysymyksiin.

Miksi ihmisten on vaikea syödä vain 
sen verran kuin kuluttaa? 
– Taustalla vaikuttaa fysiologiam-
me, mahalaukkumme ja ruokaha-
lun säätely, jotka toimivat edelleen 
samoin kuin kivikaudella, siis ai-
kana, jolloin kaikki ruoka hankit-
tiin luonnosta keräilemällä ja met-
sästämällä. Niissä oloissa elimistö 
virittyi estämään aliravitsemusta, 
eikä lihomiselle kehittynyt mitään 
pidäkkeitä. 

– Siihen aikaan oli edullista syödä 
liikaa silloin, kun ruokaa oli tarjol-
la runsaasti ja lihoa muutama kilo. 
Se auttoi selviämään niukkojen ai-
kojen yli. 

– Tällä fysiologialla pärjättiin vielä 
aika hyvin 50 vuotta sitten, mutta 
sen jälkeen ruokien tarjonta ja her-
kullisten naposteltavien määrä on 
moninkertaistunut. Kun liikkuu ny-
kyajan ruokamarketissa, ymmärtää 

miksi niukkoihin oloihin tottunut 
elimistömme tankkaa helposti lii-
kaa kaloreita. 

Kuvat herkullisista ruoista ovat nä-
kyvillä kaikkialla. Millainen ongel-
ma tämä on painonhallinnan kan-
nalta?
– Jo pelkät kuvat voivat herättää ha-
lun syödä, mutta vielä suurempi on-
gelma on se, että herkullisia ruokia 
näkee niin usein. Ruokakauppojen 
lisäksi niitä myydään kioskeissa ja 
monissa aivan muita tavaroita myy-
vien kauppojen kassoilla. Kalorei-
den kannalta energiapitoiset ruoat 
ja sokeripitoiset juomat ovat kaik-
kein pahimmat.

Olet Painonhallinta – kirjoituksia yli-
painosta -blogissasi visioinut, mil-
lainen olisi kaloriturvallinen ruoka-
kauppa. Miten sellainen hyödyttäisi 
painonhallinnassa?
– Kaloriturvallisia ruokakauppoja 

ei ole vielä olemassa, mutta toi-
vottavasti niitä on tulevaisuudes-
sa. Niissä mitään ruokia ei kiellet-
täisi, mutta makeisia, keksejä, pe-
runalastuja, juustopalloja ja soke-
rijuomia myytäisiin erikseen näille 
tuotteille varatulla alueella. Siellä 
liikkuessaan asiakas tietäisi, että 
näitä elintarvikkeita ei tarvita elä-
miseen ja että niitä on syytä käyt-
tää vain satunnaisesti. 

– Koska isot pakkaus- ja annos-
koot ovat oleellinen syy liikakalo-
reiden saantiin, kaloriturvallisessa 
ruokakaupassa pakkaukset olisivat 
normaalikokoisia.

Millainen olisi kaloriturvallinen jää-
kaappi? 
– Tutkijoiden tekemät syömiskokeet 
osoittavat, että herkullisen ruoan 
ja juoman näkeminen houkuttelee 

syömään. Siksi lihottavat ja energia-
tiheät ruoat kannattaa säilyttää jää-
kaapissa muiden tuotteiden takana.

– Makkaroiden ja juustojen sijaan 
näkyvimmille paikoille kannattai-
si sijoittaa vähäkalorisia ruokia ja 
sokeripitoisten juomien sijaan ve-
sipulloja.

Mitä muuta kotona kannattaisi ot-
taa huomioon? Pitääkö herkut nos-

Pois silmistä, 
pois mielestä
Katse kiinnittyy syötäviin asioihin. Siksi 
näkösälle kannattaa asettaa terveellistä 
ruokaa. Erikoislääkäri Pertti Mustajoki 
piilottaisi herkut vaatekaappiin.

Tässä jääkaapissa leikkeleet, juustot ja jogurtit ja muut energiapitoiset ruoat ovat näkösällä ja sopivasti käden ulottu-
villa.

KUVAT: TEIJA SOINI 

taa ylähyllylle mahdollisimman han-
kalaan paikkaan?
– Keittiössä ja olohuoneessa kan-
nattaa noudattaa samaa periaatet-
ta kuin jääkaapissa. Hyvin kalori-
pitoisia herkkuja, kuten suklaata, 
karkkia, perunalastuja ja keksejä, 
ei tule pitää jatkuvasti näkyvillä. 
Oikea paikka säilyttää näitä tuot-
teita on keittiön kaapin ylähyllyl-
lä. Vielä turvallisempi paikka on 

vaatekaapissa paitapinon takana. 
Näköruoka-vaikutusta kannattaa 
käyttää hyväksi hedelmissä, jotka 
auttavat painonhallinnassa. Niitä 
pitäisi säilyttää mahdollisimman 
näkyvällä paikalla keskellä pöytää. 

Miten kannattaisi toimia, jos haluaa 
pudottaa painoaan?
– Syömisen huomattava rajoittami-
nen eli ryhtyminen laihtumisdiee-

tille ei ole hyvä tapa, koska alku-
menestyksen jälkeen paino nousee 
takaisin. Se ei johdu siitä, että laih-
duttaja olisi tavallista heikkotah-
toisempi, vaan siitä, että kaikilla 
tahdonvoima väsyy, aivan kuten 
lihas. Parempi tapa on tehdä sel-
laisia muutoksia ruokavalintoihin, 
että voi syödä itsensä kohtuullisen 
kylläiseksi aiempaa vähemmillä ka-
loreilla. 

– Se on mahdollista, kun vähen-
tää sokeripitoisia juomia, välttää 
suuria annoksia, käyttää lautasmal-
lia sekä lisää hedelmiä ja marjoja. 
Myös edellä mainitut keinot vähen-
tää houkutuksia auttavat.

Miksi kalorien laskeminen on tur-
haa? 
– Jatkuvaa kaloreiden laskemista ei 
kukaan jaksa kovin pitkään. Toinen 

ja tärkeämpi syy on se, että saatu 
tulos on todennäköisesti selvästi 
pielessä, ja väärä tulos johtaa vää-
riin toimenpiteisiin. 

– Olen tavannut ylipainoisia ihmi-
siä, jotka kertovat laskujensa perus-
teella saavansa energiaa vain 1200 
kilokaloria päivässä ja jotka päätte-
levät, että heidän aineenvaihdun-
tansa on pielessä. Todellisuudessa 
he kuluttivat tuplasti enemmän.

Hedelmät, vihannekset ja terveelliset välipalat voi sijoittaa jääkaappiin etualalle ja ylähyllyille, mieluiten valmiiksi an-
nospaloiksi pilkottuna. Näin niitä tulee napsituksi helpommin.

Makkaroiden
ja juustojen 
sijaan näky-
ville paikoille 
kannattaa 
sijoittaa 
vähäkalorisia 
ruokia.”
PERTTI MUSTAJOKI
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RAUTALANKAMALLI

NÄIN SYÖT HELPOMMIN TERVEELLISESTI

SUOSI NÄITÄ

 ■ Hedelmät: Hedelmät ovat 
terveellisiä ja niiden syönti on 
suotuisaa painonhallinnan kan-
nalta.

 ■ Vihannekset: Kun vihannek-
set asettaa esiin houkuttelevasti, 
niitä tulee napostelluksi.

 ■ Tee valmiiksi: Terveellisiä vä-
lipaloja syö todennäköisemmin, 
jos ne ovat esillä valmiina an-
noksina.

VÄLTÄ NÄITÄ

 ■ Mehut: Hedelmämehuis-
sa on paljon kaloreita, mut-
ta ne eivät lisää kylläisyyden 
tunnetta.

 ■ Einekset: Lihapullia napsii 
helposti suoraan pakkaukses-
ta, mutta niissä on viidennes ras-
vaa.

 ■ Piilota: Keksit ovat kaloripitoi-
sia herkkuja, joita kannattaa säi-
lyttää kaapissa piilossa.
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