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VÄHÄHIILIHYDRAATTINEN RUOKAVALIO

Vähähiilihydraattisia ruokavalioita kutsutaan eri nimillä kuten Atkinsin dieetti, karppaus, tohtori
Pakarisen dieetti ja Heikkilän dieetti, josta käytetään myös nimeä Pellinki–dieetti. Hiilihydraattien
määrä voi näissä ruokavalioissa vaihdella välillä 30 - 130 g/vrk. Suomalaisten aikuisten
hiilihydraattien saanti on 170 - 250 g/vrk sukupuolesta ja iästä riippuen (Finravinto 2007) .
Ruokavaliota voidaan toteuttaa eri tavoin, joten se voi olla ravitsemusmielessä hyvin
puutteellinen tai täysipainoinen. Asiakkaalta kannattaa kysyä, miten hän ruokavaliota toteuttaa?
Osa vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattavista jättää ruokavaliosta pois vain makeiset ja
pullat eli ns. “höttöhiilarit” osa myös perunan, leivän, hedelmät, marjat  ja nestemäiset maito-
tuotteet.

Miksi vähähiilihydraattista ruokavaliota kokeillaan?
Laihduttaminen karsimalla hiilihydraatteja on ollut viimeaikojen muoti-ilmiö. Myös normaali-
painoiset ja diabeetikot ovat asiasta innostuneet. Tietyin väliajoin kyseisen kaltaiset ruokavaliot
nousevat pinnalle hieman eri muodossa ja eri perustein.

Tutkimustietoa asiasta
Vähähiilihydraattinen ruokavalio alentaa painoa aluksi (3-6 kk) nopeammin kuin tavanomainen
laihdutusruokavalio, mutta vuoden jälkeen tuloksissa ei ole eroa. Painonlaskun seurauksena
verensokeri ja rasva-arvot yleensä laskevat. Vaikutuksista terveydentilaan pitkällä aikavälillä ei
ole tutkimustietoa. Ruokavalion kokonaisuus kuten rasvan, hiilihydraattien ja proteiinien määrä
ja laatu vaikuttavat ravintoaineiden saantiin ja ruokavalion riittävyyteen. Kriittisiä ravintoaineita
ovat erityisesti ravintokuitu, välttämättömät rasvahapot, vitamiinit (B-ryhmän vitamiinit, D-
vitamiini) sekä kivennäis-  ja hivenaineet (mm. kalsium ja magnesium).

Ruokavalion riskit
Jos ruokavaliossa on runsaasti tyydyttynyttä rasvaa (voi, kerma, rasvaiset maitotuotteet,
rasvaiset lihavalmisteet) ja kolesterolia (kananmuna, rasvaiset maito- ja lihavalmisteet),
lisääntyy sydän- ja verisuonisairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen riski.

Suuri proteiinimäärä on epäedullista munuaisten toimintaa ajatellen sekä terveille että erityisesti
niille, joilla on jo todettu munuaissairaus tai riski sen suhteen (esim. diabeetikot). Myös kihdin
mahdollisuus lisääntyy. Punaisen lihan runsasta käyttöä ei suositella, koska se lisää tutkimus-
ten mukaan suolistosyöpien ja eturauhassyövän riskiä (syöpäjärjestöjen ravitsemussuositus).

Aivot, munuaisydin ja punasolut käyttävät vain glukoosia (hiilihydraatti) energianlähteenä.
Elimistö pyrkii kaikin keinoin turvaamaan em. elinten energiansaannin. Paastotilassa ja silloin,
kun hiilihydraatteja saadaan hyvin niukasti, elimistö muodostaa glukoosia mm. proteiineista.
Proteiiniaineenvaihdunnan lopputuotteina syntyy erilaisia typpiyhdisteitä, jotka poistetaan
munuaisten kautta.

Miten suhtautua? Mitä asioita on hyvä tarkistaa?
Jos vain ns “höttöhiilarit” ovat poissa ja ruokavalio sisältää hiilihydraattien lähteinä täysjyvä-
viljavalmisteita, marjoja, hedelmiä, juureksia ja vähärasvaisia nestemäisiä maitotuotteita, on
ruokavalio kunnossa. Hiilihydraattien minimäärä tulisi olla vähintään 130 g (diabeetikot), mielel-
lään 150-200 g/vrk. Hiilihydraattikäsikirja ja D-liiton lehtiset auttavat hiilihydraattien arvioinnissa.

Rasvan laatu on syytä tarkistaa. Suositellaan kasviöljyjä, kasvimargariineja, kalaa ja pähkinöitä
tyydyttyneen rasvan tilalle, punaisen lihan tilalle kalaa, broileria, kalkkunaa ja palkokasveja.

Vähähiilihydraattiset ruokavaliot ovat erityisen haitallisia lapsille, raskaana oleville, imettäville ja
tyypin 1 diabeetikoille, joille voi kehittyä vakavia, vaikeasti hoidettavia hypoglykemioita.


