
Ajankohtaisia tutkimushankkeita:
Ovatko gluteenittomat tuotteet terveellisempi vaihtoehto?

Helena Pastell

Erikoistutkija

LABRA/KEMIA

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

5.10.2021



Pohjoismaiset projektit gluteenittomista 
tuotteista (2018 – 2021)
• Gluteenittomien tuotteiden pohjoismainen valvontahanke

• Pakkausmerkinnät: gluteeniton / erittäin vähägluteeninen
• Ruokavirasto: Minna Anthoni (Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö)

• Ovatko gluteenittomat tuotteet terveellisempi vaihtoehto? Pilottitutkimus
• Ravintoaineet ja raskasmetallit gluteenittomissa tuotteissa
• Ruokavirasto: Helena Pastell ja Janne Järvinen (Laboratorio, Kemian yksikkö)

• Yhteinen näytteenotto: kuntien näytteenottajat (2018)
 Suomi ainoa maa, jossa näytteenotto onnistui molempiin projekteihin

ISO KIITOS 



Keliakia ja projektin taustaa



Keliakia

• Keliakialiitto (www.keliakialiitto.fi):

”Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä 
valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreaktion 
ja suolinukan vaurion. Suolinukkavaurion takia ravintoaineet eivät imeydy 
elimistöön kunnolla. Keliakian ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio.
Keliakiaan voi sairastua missä iässä tahansa, alttius sairauteen on 
perinnöllistä. Keliakiaa ei voi ehkäistä.
Suomessa keliakiaa sairastaa noin 2 % väestöstä.”



Gluteeni

• Viljojen rakenneproteiini
• Turpoaa vedessä, hyvät leivontaominaisuudet

cwsimons.com

Prolamiini

Vehnän gliadiini
Ohran hordeiini
Rukiin sekaliini
Kauran aveniini

Gluteliini

Gluteniini

Gluteeni



Gluteenittomat tuotteet

• Gluteeniton tuote: gluteenia enintään 20 mg/kg
• Erittäin vähägluteeninen tuote: gluteenia 20-100 mg/kg

(Codex Standard 118-1979; (EU) N:o 828/2014)
• Esim. vehnässä, rukiissa ja ohrassa gluteenia on noin 30-90 g/kg  (Schalk et al, 2017)

• Viljat: hirssi, maissi, riisi, teff, tapioka, gluteeniton kaura 
• Pseudoviljat: amarantti, kvinoa, tattari 



Projektin taustaa

• Visio: Täysjyvätuotteiden käytön lisääminen vuoteen 2021 mennessä
• Pohjoismainen ministerineuvosto, 2006: Pohjoismaiden toimintasuunnitelma terveyden ja 

elämänlaadun parantamiseksi ruokavalion ja liikunnan avulla

• Keliakiaa sairastavat eivät voi syödä täysjyvätuotteita (paitsi puhdasta kauraa)
 Täysjyvätuotteet korvattava gluteenittomilla vaihtoehdoilla

• Leivän ja pastan kulutus suurta, korostuvat tärkeiden ravintoaineiden lähteinä
 Gluteenittomien vaihtoehtojen rooli!

• Varmistettava gluteenittomien tuotteiden osalta:
• Yhtä ravintoainerikkaita kuin tavanomaiset tuotteet
• Raskasmetallikuorma ei suurempi kuin tavanomaisissa tuotteissa



Projektin taustaa

• Vuosina 2010 – 2020 gluteenittomien tuotteiden myynti noussut 150 % 
(Euromonitor market research, 2020) 

• Suomessa 1-2 % keliakiaa sairastavia (55 000 – 110 000 henkilöä)
• Gluteenittomia tuotteita siis käyttää 2,5-5 % (137 500 – 275 000 henkilöä)

• Gluteenittomat tuotteet ovat 
välttämättömiä keliakiaa sairastaville

• Myös niitä kuluttajia, joille gluteenittomat 
tuotteet ovat osa trendikästä 
ruokavaliota?

timesofindia
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Aukkoja tiedoissa

• Gluteenittomista tuotteista ei ole (riittävästi) analyyttisiä tuloksia 
(pohjoismaisissa) tietokannoissa

• Ruotsalaisen pilottitutkimuksen (SFA, 2016) mukaan:
• Gluteeniton runsaskuituinen leipä sisälsi merkittävästi vähemmän Zn ja proteiinia sekä yli 2 x 

enemmän rasvaa kuin tavanomainen runsaskuituinen leipä

• Ravintokuitu?
• Puutteelliset tiedot, vanhat menetelmät, 
• Kuitukomponenttien lisääminen gluteenittomiin tuotteisiin  kuidun koostumus?

• Raskasmetallit?
• Analysoituja tuloksia puuttuu tai tieto on hajanaista
• Aikaisemmat tutkimukset viittaavat korkeampiin tuloksiin gluteenittomissa tuotteissa

Fineli



Tavoitteet ja toteutus



Ovatko gluteenittomat tuotteet terveellisempi vaihtoehto? 
Projektin päätavoitteet

• Tiedon lisääminen tärkeiden ravintoaineiden ja raskasmetallien 
pitoisuuksista gluteenittomissa tuotteissa 

• Analysoida valitut tuotteet ja verrata tuloksia tavanomaisten tuotteiden 
kirjallisuusarvoihin



Näytteet

• Gluteenittomat tuotteet: 37 kpl
• Laboratorioanalyysit

• Ruokavirasto
• ALS (Ruotsi, Tšekki)

• Tavanomaiset tuotteet: 137 kpl
• Pakkausten ravintosisältömerkinnät
• Elintarvikkeiden koostumustietokannat



Mineraalit ja raskasmetallit

• Välttämättömät 
Ca, Co, Cr, Cu, Fe, I, K, Mg, Mn, Mo, 

Na, P, Se, Zn

• Ei välttämättömät
As, Ag, Al, Cd, Hg, Ni, Pb

Analysoidut ravintotekijät ja raskasmetallit

Energiaravintoaineet
• Rasva

• Proteiini (typpi)

• Tärkkelys
• Sokerit (fru, glc, gal, sak, mal, lak)

• Ravintokuitu (n=20; IDF, SDFP, SDFS, total)

• Kosteus/kuiva-aine
• Tuhka

14-18 tulosta/näyte
+ laskennallisesti: energia, hiilihydraatit ja suola

21 tulosta/näyte



Tulokset



Löytyykö eroja? - Tilastollinen merkittävyys 
(Mann-Whitneyn U-testi)
Ravintotekijä Tavanomainen 

(n)
Gluteeniton 

(n)
p-arvo Tavanomainen

/ gluteeniton

Tärkkelys 134 36 0,006 ↑

Cr 39 36 0,000 ↑

Ni 36 36 0,001 ↑

Pb 36 36 0,004 ↑

Proteiini 134 36 0,000 ↓

Cu 63 36 0,001 ↓

K 64 36 0,000 ↓

P 64 36 0,005 ↓

Zn 64 36 0,000 ↓

Mn 40 36 0,013 ↓
95 % luottamusväli; p-arvo < 0,05 = merkitsevä ero ryhmien välillä

↑ = enemmän 
gluteenittomassa 
tuotteessa

↓ = vähemmän 
gluteenittomassa
tuotteessa



Boxplots: Figure 1

Erojen havainnollistaminen



Tuotteiden ryhmittely pääkomponenttianalyysiä (PCA) varten 

Gluteenittomat tuotteet: 37 kpl  laboratorioanalyysit
Tavanomaiset tuotteet: 137 (pakkausmerkinnät, tietokannat)

1. JAUHOT JA HIUTALEET
Jauhot

Jauhoseokset
Suurimot
Hiutaleet

 Vähän prosessoituja

4. LEIVÄT JA WRAPIT
Erilaiset pehmeät leivät

Näkkileivät
Riisipiirakat
Suolakeksit

Wrapit/tortillat

3. MYSLIT JA GRANOLAT

 Useiden raaka-aineiden 
seoksia

2. MUROT
Aamiaismurot

 Vähän raaka-aineita

5. VOHVELIT JA KEKSIT
Makeat keksit

Vohvelijauhoseokset/vohvelit



Kaikki pääravintoaineet
kaikissa tuotteissa: 
Figure 5

PCA 1. Jauhot ja hiutaleet; 2. Murot; 3. Mysli ja granolat; 4. Leivät ja wrapit; 5. Vohvelijauhot ja keksit



Ravintokuidun koostumus vaihtelee

Kuva julkaistu ”Kehittyvä Elintarvike” -lehdessä (syyskuun numero 2021)



Johtopäätökset



Johtopäätökset - ravintotekijät

• Gluteenittomat tuotteet ovat ravintokoostumukseltaan hajanainen ryhmä
• Ruokalajeissa tärkeimmät erot perustuivat muihin kuin viljan ainesosiin, kuten 

maitojauheeseen, rasvoihin tai lisättyihin ravintoaineisiin (esim. rautaan)

• Gluteenittomissa tuotteissa merkitsevästi vähemmän proteiinia, kuparia, 
kaliumia, fosforia, sinkkiä ja mangaania kuin tavanomaisissa tuotteissa

• Tärkkelystä ja kromia gluteenittomissa tuotteissa merkitsevästi enemmän
kuin gluteenia sisältävissä tuotteissa



Johtopäätökset - raskasmetallit

• Gluteenittomat tuotteet sisälsivät merkitsevästi enemmän nikkeliä ja 
lyijyä kuin tavanomaiset tuotteet. 

• Lyijyn määrä alitti selvästi EU:n maksimirajan (viljoilla 20 µg Pb/100 g) 
• Nikkelille maksimirajaa ei ole määritetty EU:ssa 

• Kadmiumpitoisuus ei eronnut gluteenittomien ja tavanomaisten 
tuotteiden välillä



Ovatko gluteenittomat tuotteet terveellisempi 
vaihtoehto? 
• Ravintosisällön perusteella gluteenittomat tuotteet eivät ole 

terveellisempiä verrattuna vastaaviin tavanomaisiin tuotteisiin

• Joidenkin raskasmetallien pitoisuus on suurempi tutkituissa 
gluteenittomissa tuotteissa

Tulosten hyödyntäminen:
 Pohjoismaiset tietokannat 
 Tuotekehitys
 Riskianalyysit
 Ravitsemusneuvonta…



Mediassa 8.4.-22.4.2021



Pohjoismainen yhteistyöprojekti

Helena Pastell, Janne Järvinen FFA, Finland

Jorån Østerholt Dalane, Ellen Kielland NFSA, Norway

Cecilia Axelsson, Barbro Kollander, Veronica Öhrvik SFA, Sweden

Tiina Sirkjärvi, Heli Reinivuo, Liisa Valsta THL, Finland

Monica Hauger Carlsen UIO, Norway

Mattilsynet

Livsmedelsverket

Ruokavirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

University of Oslo



KIITOS
https://pub.norden.org/temanord2021-516/#63837
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