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Tietoa maidosta ja terveydestä 

Maitovalmisteiden runsaalla käytöllä ja kalsiumin 
                  saannilla on yhteys pienempään painoindeksiin,  
pienempään vyötärönympärykseen ja pienempään  
kehon rasvapitoisuuteen. Maitovalmisteita runsaasti  
käyttävillä on myös todettu esiintyvän muita vähemmän  
metabolista oireyhtymää,     kertoi maidon ja ravitsemuksen 
profes 
sori Jurgen Schrezenmeir Kielin yliopistosta.  

Metaboliseen oireyhtymään liittyvät lihavuus, glukoosin epänormaali 
aineenvaihdunta, kohonnut verenpaine ja kohonneet veren rasva-arvot. 

        
Maito ja sydän 
         
Useissa tutkimuksissa on todettu, että maidon käytöstä ei ole haittaa sydänterveydelle, vaan jopa 
hyötyä. Schrezenmeir esitteli mm. Englannissa tehdyn tutkimuksen ajan (The Caerphilly Cohort 
Study), jossa seurattiin 2400 keski-ikäisen miehen sydänterveyttä ja siihen vaikuttavia riskitekijöitä 
20-24 vuoden. Tutkimuksen alussa oletettiin, että maidonjuonti nostaa sydän- ja 
verisuonitautiriskiä. Tulos osoittautui päinvastaiseksi, sillä eniten maitoa (yli 5 dl päivässä) juovilla 
miehillä sydän- ja verisuonitautiriski oli 36 prosenttia pienempi kuin niillä miehillä, jotka eivät 
juoneet maitoa. Vielä parempaa näyttöä maidon hyödyistä löytyi niiden tutkittavien joukosta, joilla 
jo lähtötilanteessa oli merkkejä kohonneesta sydän- ja verisuonitautiriskistä.  

Tässä tutkimuksessa maitoa eniten juovilla todettiin muita pienempi sydäntautiriski, vaikka 
maidonjuojien joukossa oli muita enemmän tupakoitsijoita. Maidonjuojilla oli pienempi painoindeksi ja 
alhaisempi systolinen verenpaine kuin niillä, jotka eivät juoneet maitoa. Tämä siitä huolimatta, että 
maidonjuojat saivat ruokavaliostaan muita enemmän energiaa, proteiinia, rasvaa ja sokeria. Täysmaito 
oli käytetyin maitolaatu suurimman osan tutkimusajasta. Tutkimuksen edetessä osa tutkittavista vaihtoi 
vähärasvaiseen maitoon. 

Schrezenmeir mainitsi myös tuoreen kanadalaistutkimuksen, jonka mukaan ruoan kalsiumin runsas 
saanti oli yhteydessä pienempään painoon ja edullisempiin veren rasva-arvoihin kuin kalsiumin 
matala saanti. Tutkimukseen osallistui 500 naista ja miestä, joiden ravintoaineiden saantia 
selvitettiin ruokapäiväkirjoista kolmen vuorokauden ajalta ja heiltä mitattiin mm. vyötärönympärys 
ja kehon rasvaprosentti sekä laskettiin painoindeksi. Lisäksi heidän kolesteroliarvonsa mitattiin. 
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Ruoasta vähiten kalsiumia saaneiden naisten (alle 600 milligrammaa kalsiumia päivässä) paino, 
painoindeksi ja rasvaprosentti olivat merkitsevästi suurempi kuin heillä, joiden kalsiumin saanti oli lähellä 
suositusta tai sen yli. 

Sekä naisilla että miehillä runsas kalsiumin saanti oli yhteydessä sydänterveydelle edullisempiin veren 
rasva-arvoihin kuin matala kalsiumin saanti. Päivässä vähintään 1000 milligrammaa kalsiumia saaneilla 
esimerkiksi hyvän HDL -kolesterolin osuus kokonaiskolesterolista oli suurempi kuin niillä, joiden kalsiumin 
saanti jäi alle 600 milligramman päivässä. Yhteys kalsiumin ja veren rasva-arvojen välillä näkyi 
tutkittavien painosta riippumatta. Suurimman osan kalsiumista, noin 60 prosenttia, tutkittavat saivat 
maidosta, juustosta, jogurtista ja muista maitovalmisteista. 

Tyydyttyneissä rasvoissa on hyviäkin 
          
Kovan rasvan runsaalla saannilla on Schrezenmeirin mukaan kiistatta todettu yhteys moniin 
elintapasairauksiin, mutta tyydyttyneissäkin rasvoissa on eroja. - Näyttää siltä, että 
keskipitkäketjuiset rasvahapot eroavat edukseen pitkäketjuisista rasvahapoista. 
Keskipitkäketjuiset rasvahapot sisältävät pitkäketjuisia vähemmän energiaa. Niiden on havaittu 
olevan yhteydessä myös lisääntyneeseen energiankulutukseen. Joissakin tutkimuksissa 
pitkäketjuisten rasvahappojen korvaaminen keskipitkillä lisäsi laihtumista ja paransi 
insuliiniherkkyyttä. Schrezenmeirin mukaan keskipitkäketjuiset rasvahapot saattavat myös parantaa 
kylläisyyden tunnetta ja näin vähentää energian saantia.  

Rasvahapot jakautuvat lyhyt-, keskipitkä- ja pitkäketjuisiin. Lyhytketjuisissa rasvahapoissa on 2 - 4 
hiiliatomia, keskipitkissä 6 - 10 ja pitkissä 12 - 26. Suurin osa ravinnon rasvahapoista on pitkäketjuisia. 
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Lisää tietoa tarvitaan rasvoista 
            
Toistaiseksi tyydyttyneiden rasvahappojen vaikutusten eroja on selvitetty lähinnä eläinkokeissa. 
Schrezenmeir olettaa, että vaikutus ihmisillä olisi samankaltainen mutta muistuttaa, että 
lisätutkimusta tarvitaan. Hän painottaa myös, että nykyiset ravitsemussuositukset 
tyydyttymättömien rasvojen eduksi pitävät edelleen paikkansa.  

Rasvahapot voivat olla tyydyttyneitä, jolloin hiiliketjussa ei ole yhtään kaksoissidosta. Tyydyttymättömät 
rasvahapot ovat joko kerta- tai monityydyttymättömiä sen mukaan, onko ketjussa yksi vai useampi 
kaksoissidos.  

Maitotuotteilla ja kasviksilla paras teho 
              
Schrezenmeir muistuttaa lisäksi, että maidon rasvasta noin kolmannes on tyydyttymätöntä, hyvää 
rasvaa. - Näyttää siltä, että monien elämäntapasairauksien ehkäisyssä suositeltavin ruokavalio on 
maitotuotteita sisältävä lakto-vegetaarinen kasvisruokavalio.  

Runsaasti kasviksia ja vähärasvaisia maitovalmisteita sisältävässä ruoassa on korkea ravintoainetiheys. 
Tällainen ruokavalio voi mm. laskea verenpainetta lähes yhtä tehokkaasti kuin verenpainelääkkeet.  

Lähde: Maito ja painonhallinta –seminaari, Helsinki 9.6.2003. Professori Jurgen Schrezenmeirin 
luento ”Impact of milk products on the metabolic syndrome”  
 


