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Esipuhe

Viikin Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Elintarvike- ja ympäristötieteiden
laitoksella keväällä 2014 tehdyn kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mikä
on yleisesti hyväksytty määritelmä tuoreelle elintarvikkeelle. Aihe oli laaja, joten esittelin
elintarvikkeisiin liittyviä yleisiä määritelmiä, viranomaisnäkemyksiä ja tutkimuksia. Jotkut
elintarvikkeet säilyvät luontaisesti. Joidenkin elintarvikkeiden tuoreus on niin hetkellistä,
että tuoreutta voi käsitellä pilaantumisreaktioiden puuttumisena. Teknologian avulla
voimme hidastaa pilaantumisreaktioita, mutta luontaisen rajat ylittävä säilyvyysaika
herättää kuluttajissa epäluuloja.

Osoitan lämpimät kiitokseni professori Hely Tuorilalle. Laaja aihe rönsyilyyn taipuvaisen
laboratoriomestarin käsissä vaati ohjaajalta paljon, mutta kannustava ja asiantunteva
ohjauksesi oli innostavaa! Kiitokset myös perheelleni kärsivällisyydestä. Kotiverkko oli
jatkuvasti ylikuormitettu ja ruokapöydässä ei ehkä ollut aina tuoreista aineksista
valmistettua tarjottavaa, mutta selvisitte hengissä.  Oma ajattelutapani terävöityi
tutkimuksen edetessä ja yrtit ja kotimaiset juurekset tuoreuttavat nyt ruokavaliota
pysyvästi.

Espoossa 4.4.2014
Jutta Varis
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1 TUOREUDEN MÄÄRITTELY

Kaupan hedelmä- ja vihannesosaston myyntivaltteina pidetään tuoreutta. Leipää, lihaa ja

kalaa halutaan ostaa vain ehdottoman tuoreena. Kukaan ei osta pilaantunutta elintarviketta.

Mitä elintarvike on, kun se ei ole pilaantunut eikä tuore? Mitä tuoreus on?

”Fresh” tarkoittaa adjektiivina sanakirjan (Rekiaro, Robinson 2009) mukaan tuore, uusi, ei

säilötty. Adverbinä merkitys on juuri ja vasta. ”Fresh water” merkitys on makea eli

juomakelpoinen vesi. Péneau (2005) etsi väitöstutkimuksessaan etymologista määritelmää

termille ”fresh” ja päätyi teutonien kantasanaan ”frisk”, joka germaanisissa kielissä taipui

muotoon ”frisch” tarkoittaen suolatonta (saks. ungesalzen). Suola oli ensimmäisiä

tunnettuja säilöntäaineita, jolla pyrittiin estämään ruuan pilaantumista, eli tuoreuden

menettämistä.

Hedelmiä ja vihanneksia valittaessa tuoreus on useissa tutkimuksissa osoitettu

tärkeimmäksi valintakriteeriksi. Vihannesten ja hedelmien tuoreus määritetään standardissa

(ISO 7563:1998) seuraavasti: Kasvi on tuore, kun se on täydessä nestejännityksessä (engl.

turgescent), jolloin se ei ole nahistunut, solukossa ei ole merkkejä rappeutumisesta,

ikääntymisen merkkejä ei ole. Viranomainen on laatinut hyvin yksityiskohtaisia ohjeita

Euroopan unionin alueelle tuotavien elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta.

Esimerkiksi hedelmä- ja vihannesalaa sekä hedelmä- ja vihannesjalostealaa koskevat

yksityiskohtaiset säännöt (EU N:o 543/2011). Asetus luetteloi tuoreina kuluttajille

toimitettavien tuotteiden määritelmät. Salaattien kohdalla luetellaan tarkasti sallitut

kauppalajikkeet ja tuotteelle ominaisesti salaattien on oltava hyvin muodostuneita,

kiinteitä, vailla käyttöarvoa heikentäviä vaurioita, laadunmuutoksia ja pakkasvaurioita.

Koska hedelmien ja vihannesten lajikohtaiset kypsymisprosessit vaihtelevat, sallitaan

vähäinen tuoreuden ja nestejännityksen väheneminen, jolleivät tuotteet kuulu

ekstraluokkaan.

Työn tavoite oli selvittää kirjallisuudesta, mitä käsite tuoreus tarkoittaa kuluttajille,

kaupalle, tuottajille ja viranomaisille. Miksi ja millä keinoin ruoka pyritään säilyttämään

tuoreena tai tuoreen veroisena ja mitkä prosessointimenetelmät kuluttaja hyväksyy, kun

tuotetaan tuoretta ruokaa. Koko elintarvikesektorille tärkein kysymys on, mitä kuluttaja

haluaa ja mistä kuluttaja on valmis maksamaan.
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2 TUOREUDEN MERKITYS

2.1 Mitä kuluttaja haluaa ja miten tieto välittyy tuottajalle

Tuoreuden kriteerit ovat kuluttajille erilaisia. Cardello ja Schutz (2002) tutkivat USA:ssa

tuoreuden merkitystä kuluttajille. Ruuan maku oli tärkein valintakriteeri, mutta tuoreus

miellettiin keskeiseksi laadun ja hyväksyttävyyden kriteeriksi elintarvikkeiden

alkutuotannosta loppukäyttäjään. Suurin osa vastaajista hyväksyi elintarviketeollisuuden

prosessit osana tuoreruokaketjua ja piti prosessoitua ruokaa tuoreena tai vähintään tuoreen

veroisena. Käyttömukavuus ja terveellisyys olivat toivottuja ominaisuuksia, joten prosessit

olivat tuoreellekin elintarvikkeelle hyväksyttyjä.

Cardello ja Schutz (2002) totesivat viranomaisten ajattelevan tuoreutta mikrobiologin

näkökulmasta pilaajabakteerien määränä, kemistin miettivän rasvahappojen hapettumista,

reologin tutkivan fysikaalisen rakenteen muuttumista ja ravitsemustieteilijän tuotteen

ravitsemuksellista laatua. Mutta kuluttaja arvioi tuoreutta aistinvaraisesti ja tunteella.

Tutkimuksessa vertailtiin siviilien ja armeijan palveluksessa olevien osallistujien

suhtautumista 33 elintarvikkeeseen (n = 155). Tuoreus oli yhtenä selitettävänä muuttujana.

Pakkaamisen ja prosessointiasteen nostaminen vähensivät tuoreusvaikutelmaa. Tieto

elintarvikkeen iästä vaikutti viidenteen päivään asti positiivisesti tuoremehun

tuoreusvaikutelmaan, sen jälkeen vaikutus oli negatiivinen. Uudet ja jatkuvasti kehittyvät

prosessointi- ja pakkausmenetelmät paransivat ruuan tuoreusvaikutelmaa, mutta

selvityksessä mietittiin myös uusien teknologioiden ymmärrettävyyttä ja hyväksyttävyyttä

kuluttajan näkökulmasta. Korkeapaine- ja PEF (engl. Pulsed Electric Field) -käsittelyt,

jotka ovat minimaalisia, lämpöä vaatimattomia sterilointiprosesseja, miellettiin termeinä

vähemmän tuoreiksi kuin pakastetut ja kylmäsäilytetyt ruuat. Pakastuksen jälkeinen sulatus

antoi negatiivisen tuoreusvaikutelman. Säteilytettyä ruokaa ei pidetty armeijaan kuuluvien

vastaajien arvioissa erityisen tuoreena. Yhdeksänportaisella asteikolla (±4) annettu arvio

oli 0, kun taas siviiliosallistujat arvioivat säteilytetyn ruuan tuoreuden +3:een.

Kansainvälinen elintarvike-, luontaistuote- ja farmasia-alan raaka-ainetoimittaja DMS teki

toukokuussa 2013 laajan (n = 5000) kyselytutkimuksen Brasilian, Kiinan, Nigerian, Puolan

ja USA:n kaupunkioloissa eläville 18–45 -vuotiaille kuluttajille. Taulukossa 1 on esitetty

maakohtaiset tulokset kysymyksiin ”Mikä sinusta saa ruuan maistumaan herkulliselta” ja

”Mikä saa sinut ostamaan esivalmistettua ruokaa uudelleen”. ”Tuore ja luonnollinen” nousi
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tutkimuksessa elintarvikkeiden toivotuimmaksi ominaisuudeksi (55 %) ja toisena ”Maistuu

kotona valmistetulle” (44 %). Käytön helppous ja tuotteen hyvä maku ilmoitettiin kaikissa

maissa tärkeimmiksi syiksi ostaa kokeiltua einesruokaa uudelleen. 60 % päiväysmerkintöjä

katsovista vastaajista ja 44 % vastaajista, jotka eivät katsoneet päiväysmerkintöjä, pitivät

tuoreutta ja luontaista flavoria herkullisen maun tekijänä. DMS:n mukaan tuoreus,

luonnollisuus ja kotitekoinen maku ovat globaali kuluttajatoive, joka näkyy selkeästi

luontaiseen tuoreuteen ja lisäaineettomuuteen suuntautuneiden elintarvikkeiden

markkinaosuuden kasvuna.

Taulukko 1. Millaista ruokaa urbaanit kuluttajat haluavat (DMS 2013).

Mikä saa sinusta ruuan maistumaan herkulliselta

Ominaisuus\% Kaikki Nigeria Kiina USA Puola Brasilia
Tuore tai luonnollinen 55 59 72 56 47 39
Maistuu kotona valmistetulle 44 29 27 54 45 67
Maun voimakkuus 39 15 28 55 54 46
Erityisen lihaisa flavori 38 31 39 44 41 38
Erityisen vihreä flavori 27 15 36 28 29 24
Muu erityinen flavori 13 12 16 19 11 6

Mikä saa sinut ostamaan esivalmistettua ruokaa uudelleen

Ominaisuus\% Kaikki Nigeria Kiina USA Puola Brasilia
Helppo käyttää ja valmistaa 65 66 67 61 56 75
Erittäin hyvä maku 50 31 62 65 56 36
Maistuu kotona valmistetulle 27 21 19 34 36 24
Perheenjäsenet pitävät siitä 26 9 40 38 25 19
Taloudellinen hinta 33 19 38 47 28 31
Terveellisyys 25 23 36 35 15 16

Iso-Britanniassa (MAFF 2000) tehtiin kyselytutkimus kuluttajien (n = 1081) asenteista

elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin. Puolet vastaajista piti tuoreutta tuotteen ikänä. 68 %

vastaajista ilmoitti katsovansa pakkaus- ja päiväysmerkintöjä ennen tuotteen ostamista.

Ruuan laatu ja hinta olivat tärkeimmät valintakriteerit. Vastaajista 10 % piti tuoreena vain

tuotetta, joka oli korjattu tai valmistettu samana päivänä ja yli 20 % haastatelluista piti vain

käsittelemättömiä, prosessoimattomia ja pakkaamattomia tuotteita tuoreena. 75 %

kuluttajista piti termejä “tuore”, “luontainen” ja “puhdas” epäselvinä, koska termit ovat

positiivisia ja siksi paljon käytettyjä mm. mainonnassa. Säilöntä- ja lisäaineet koetaan

negatiivisina, vaikka kyseessä olisivat luontaisesti elintarvikkeissa esiintyvät kemialliset

yhdisteet. Valtaosa (MAFF 2000) vastaajista (70 %) hyväksyi pakatut ja prosessoidut

elintarvikkeet tuoreeksi.
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Teollisen elintarviketuotannon aistinvaraiset laatuspesifikaatiot perustuvat yleensä

kuluttajavasteisiin (Lapveteläinen ja Appelbye 2008). Kuluttajavaste tarkoittaa

ostokäyttäytymisen seurannan lisäksi kuluttajavalituksia, jotka ovat suora vaikutuskanava

teollisuuden aistinvaraisiin laatuspesifikaatioihin. Vaikka kuluttaja ei ehkä ajattele

standardia ostoksilla ollessaan, on jokaisella oma laatutavoite ja arvomaailma, jonka

mukaisesti ostopäätökset tehdään.

Kun tuoreusajattelu laajennetaan koskemaan prosessoitua ruokaa, voidaan ajatella

lämpimän leivän tai paahdetun kahvin tuoksua ja suklaan kiiltoa. Ravintola-annoksissa

tuoreutta arvioidaan katsomalla pihvin paistopintaa, sisuksen väriä ja mehukkuutta, ruuan

höyryämistä, viinin poreilua ja kylmän juoman tarjoiluastian huurtumista (Tuorila ym.

2008).

2.2 Milloin viranomainen on kiinnostunut ruuan tuoreudesta

2.2.1 Elintarvikelaki ja elintarvikehygienia

Kansallisen elintarvikelain (Finlex 23/2006) tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden

tuotantohygienia sekä lopputuotteen mikrobiologinen ja elintarvikemääräysten mukainen

laatu; suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta

tappioilta; varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys sekä varmistaa, että elintarvikkeista

annettava tieto on totuudenmukaista, eikä johda kuluttajaa harhaan. Vaatimukset

elintarvikehygieniasta on ohjeistettu asetuksessa (EY) N:o 852/2004 4 artikla. Asetus (EY)

N:o 2073/2005 ohjeistaa elintarvikealan toimijoita mikrobiologisista vaatimuksista.

Tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi ovat erityisessä tarkkailussa. Suomessa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo eläintuotteita karjatiloilta kuluttajille.

2.2.2 Poliittinen säätely

EU:n ulkopuolelta tulevaa tuontia valvotaan tiukasti. Tullit, vapaakauppasopimukset ja

kauppapolitiikka vaikuttavat tuoretuotteiden tarjontaan. EU:n pyrkimys markkinoiden

vakauteen julkisilla interventio-ostoilla ja tukijärjestelmillä vaikuttaa elintarvikkeiden

tuoreuteen ja koskee kaikkia maataloustuotteita (lukuun ottamatta kalastustuotteita).

Interventiotoimenpiteiden tarkoituksena on tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta
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markkinahäiriötilanteissa. Interventiovarastot saattavat aiheuttaa pitkän viiveen

ruokaketjuun. Säännöt määrittää neuvoston asetus maataloustuotteiden yhteisistä

markkinajärjestelyistä (EU N:o 1308/2013). Koska elintarvikkeiden hankinta ja varastointi

häiriötilanteessa on kustannettu julkisilla varoilla, tuotantotukia ei makseta häiriötilanteen

purkautuessa tuoreeseen tuotantoon.

2.2.3 Lainsäädännön muutokset

Lakeihin tulee jatkuvasti päivityksiä ja julkisuuteen nousseet mielipiteet muokkaavat myös

lakia. Omenoiden varastokäsittelystä nousi kohu 2006 EU:n hyväksyessä 1-

metyylisyklopropeenin (1-MCP) käytön hedelmien varastokypsymisen estäjänä (EU

2006/19/EY). Kuluttajat kokivat tulleensa huijatuiksi, kun aidoksi luonnontuotteeksi

miellettyjä, ulkonäöltään koskemattoman näköisiä hedelmiä oli käsitelty kemiallisesti 1-

MCP:llä ja pystyttiin myymään vuoden kuluttua sadonkorjuusta tuoreena hedelmänä. Asia

nousi taas uutisotsikoihin, kun EU:n komissio kesäkuussa 2013 päätti lykätä kemikaalin

hyväksynnän päättymistä 31.10.2017 (EU 533/2013).  Omenoiden tuottama etyleeni saa

aikaan kypsymisreaktioita, joita 1-MCP estää (Watkins 2006). Woolfin ym. (2004)

artikkelissa kerrottiin myös avokadojen varastosäilytykseen käytettävän 1-

metyylisyklopropeenia.

Arvokkaiden elintarvikkeiden väärentäminen ja tuoreuden vääristely kyseenalaisin keinoin

on ajanut viranomaisia laatimaan tarkkoja ohjeita kuluttajien turvaksi. Valvonnassa kiinni

jääneet ruokahuijaukset läpäisevät kaikki uutiskynnykset, mutta valvonta tiukentuu

jokaisen huijausyrityksen myötä. Hyvä esimerkki yksityiskohtiin yltävästä valvonnasta on

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2013 oliiviöljyn

määritysmenetelmistä. Asetuksessa käydään hyvin tarkasti läpi oliiviöljyn aistittavaa laatua

ja analyysimenetelmiä, joilla luokittelujen oikeellisuutta voidaan todentaa. Kun öljy

puristetaan kylmämenetelmällä kypsistä tuoreista oliiveista, saadaan hedelmäisen flavorin

omaavaa korkealaatuista öljyä, jossa on korkea antioksidanttipitoisuus ja öljy säilyy

pitkään tuoreen veroisena. Aloite asetukseen ja luokitteluun tuli oliiviöljyn tuottajilta.
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3 MISSÄ ELINTARVIKKEISSA TUOREUS ON TÄRKEÄÄ: MÄÄRITELMIÄ,

LAKEJA JA TUTKIMUKSIA

Péneaun (2005) tuoreutta käsitelleen kyselyn vastaajista (n = 599) pääosa yhdisti tuoreuden

vihanneksiin ja hedelmiin. Termin ”tuore” esiintymistaajuus eri elintarvikeryhmien

yhteydessä on esitetty kuvassa 1.   Tämä tutkielma on rajattu Péneaun graafisen esityksen

mukaisiin elintarvikkeisiin.

Kuva 1. Tuoreustutkimuksessa mainittujen elintarvikeryhmien esiintymistaajuus (n = 599) (Péneau 2005).

3.1 Vihannekset ja hedelmät

Tuoreus nousee useissa tutkimuksissa kuluttajien tärkeimmäksi hedelmien ja vihannesten

valintakriteeriksi. Vihannesten ja hedelmien tuoreus on määritetty standardissa (ISO

7563:1998). Kasvi on tuore, kun se on täydessä nestejännityksessä (engl. turgescent), se ei

ole nahistunut, solukossa ei ole merkkejä rappeutumisesta eikä ikääntymisen merkkejä ole.

Viranomainen ei ole määrännyt EU:n sisämarkkinoilla myytäville vihanneksille ja

hedelmille tarkkoja sallittuja myyntiaikoja, mutta EU:n ulkopuolelta tuotavien, tuoreena

myytävien laatuluokitukset poikkeavat jalostukseen tarkoitettujen ja jalosteina myytävien

hedelmien ja vihannesten laatuluokituksista. Luokitukset löytyvät luetteloituna Euroopan

komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 543/2011.
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Péneau ym. (2006) selvittivät kuluttajien (n = 4758) valintakriteerejä ja käsityksiä

omenoiden tuoreudesta. Tutkimus tehtiin tietokonekyselynä ja osallistuja sai valita

kuudesta omenalajikevaihtoehdosta mieleisensä. Maku, haju ja tuoreus olivat tärkeimmät

omenan valintakriteerit. Osallistujissa oli paljon koululaisryhmiä ja opiskelijoita. 22,5 %

vastaajista oli alle 15 -vuotiaita ja 19,1 % 15–20 -vuotiaita. Nuoret asettivat tuoreuden

kakkossijalle valintakriteereissä, kun yli 21 -vuotiailla omenan maku ja haju menivät

tuoreuden edelle. Kaikki ikäluokat arvioivat tuoreutta kuitenkin ensisijaisesti makuna.

Maku, rapeus ja mehukkuus nousivat tärkeimmiksi tuoreusmittareiksi. Muut ominaisuudet,

kuten ulkonäkö, säilytysaika, ravitsemusarvo ja luomutuotanto jäivät vähemmän tärkeiksi

ominaisuuksiksi. Omenan ikää tutkimuksessa ei huomioitu. Sadonkorjuun jälkeisiä

muutoksia omenan flavorissa ja rakenteessa tutkineen (Seppä ym. 2013) ryhmän

laboratorioraati (n = 14) arvioi suomalaisissa omenoissa rapeuden ja mehukkuuden

vähenevän sekä jauhoisuuden ja käyneen maun lisääntyvän omenan vanhetessa.

Koreassa (Jung ym. 2013) ja USA:ssa tehty vertailututkimus määritti pinaatin aistittavan

tuoreuden korrelaatiota painohävikkiin ja värimuutoksiin. Tärkeimmäksi tuoreuden

menetyksestä kertovaksi kriteeriksi nousi nahistuminen. Jääkaapissa (+4 ⁰C) 90 tuntia

säilytetyt näytteet arvioitiin vielä syötäviksi (not fresh, but acceptable), mutta +15 ⁰C

lämpötilassa pinaatti oli nahistunut (unacceptable) jo 50 tunnin aikana. Arviot

kummassakin tutkimusmaassa olivat yhteneviä. Koreassa (n = 149) arviointiasteikko oli

15-portainen ja jaettu viiteen sanalliseen luokkaan: ”Too wilted to use”, ”Relatively

wilted”, ”Neither fresh or wilted”, ”Relatively fresh” ja ”Fresh as just purchased”. USA:ssa

(n = 189) asteikko oli “Unacceptable”, “Not fresh, but acceptable”, “Somewhat fresh”,

“Fresh” ja “Very fresh”.  Naiset arvioivat tuoreuden kriittisemmin kuin miehet. USA:ssa

pinaattia käytetään enemmän salaatteihin, kun taas Koreassa pinaattia käytetään myös

keittoihin. Koreassa kuluttajaryhmä "kotiäidit" ilmoitti pystyvänsä käyttämään myös

tutkimuksen nahistuneimmat pinaatit keittoihin, mutta tuoreusarviointiin se ei vaikuttanut.

Ostotilanteessa tärkeimmäksi valintakriteeriksi ilmoitettiin pinaatin tuoreus.  Pinaatin väri

ei tutkimuksessa merkitsevästi muuttunut, mutta yli 10 % painohäviötä pystytään

käyttämään nahistumisen gravimetrisenä indikaattorina ja erän hylkäysperusteena kaupan

laadunvalvonnassa.

Kiehtova esimerkki luonnon omasta säilöntämenetelmästä on avokado (Percea

americana). Gamble ym. (2010) tutkivat avokadojen kuluttajalaatukäsityksiä.

Tutkimuksessa kerrottiin Woolfin ym. (2004) todenneen, että avokadon hedelmä saattaa
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kasvuvaiheen jälkeen pysyä puussa yli vuoden ja alkaa kypsyä vasta irrottuaan puusta.

Avokadot ovat hyvin etyleeniherkkiä ja hyllyikä on lyhyt, kun hedelmä on kypsä. Aikainen

sadonkorjuu aiheuttaa rakenteelle kumisuutta ja epätasaista kypsymistä sekä heikentää

flavoria. Gamble ym. (2010) tutkimuksessa (n = 107) selvitettiin menetelmiä, joilla

voidaan arvioida HASS -tuotemerkin avokadojen kuluttajalaatua. Kuiva-aineen määrä

kasvaa hedelmän kehittymisen aikana ja kuiva-ainemääritystä pystyttiin hyödyntämään

arvioinnissa. Raati arvioi avokadojen laatuominaisuuksia; kypsyys (kiinteys) ja sisäiset

vauriot (mustumat). Arviointi tehtiin kuiva-aineen perusteella tasolla n. 20 %

(minimaalinen kypsyys) ja 40 % (hyvin kypsynyt) sekä kiinteyden perusteella (kiinteä

kypsyysaste ja pehmeä kypsyysaste). Mustumat hedelmissä valokuvattiin ja arvioijille

esitettiin viisi tasoa, (ei mustumia, 10 %, 25 %, 33 % ja 50 % mustumista). Tutkimuksen

lopputuloksena aikaisten avokadojen optimaaliseksi korjuuajan kuiva-ainearvoksi

määritettiin 20 % kuiva-ainepitoisuus, jolloin suurin osa kuluttajista arvioi mahdollisesti

ostavansa tuotteen. Myöhemmin korjattujen avokadojen kuiva-aineoptimi olisi n. 38 %.

Kun tutkimuksessa kysyttiin, ostaisiko osallistuja kyseisen avokadon, korkea hinta nousi

tärkeimmäksi hylkäysperusteeksi ja mustumat avokadoissa olivat suurin laadullinen

hylkäysperuste.

3.2 Liha

Tuoreena myytävä liha on kypsentämätöntä ja raaka liha on erittäin herkästi pilaantuva

elintarvike (Rahman 2007). Lihakset ovat lähes steriilejä, mutta teurastusvaiheessa lihaan

päätyy helposti mikrobeja. Erilaisilla pakkausmenetelmillä (vakuumi-, aktiivi-, äly- ja

suojakaasupakkaus) ja säilytystekniikoilla lihan käyttöikää saadaan pidennettyä.

Naudanlihan raakakypsytys on fermentointiprosessi, jossa lihan pH laskee, sidekudokset

pehmenevät ja aromiaineiden määrä nousee. Myös ilmakuivaus ja salami-, metvursti-,

pepperoni- ja bologna -tyyppiset makkarat ovat Fellowsin (2000) mukaan fermentoituja

lihatuotteita.

Eläinsuojelun lainsäädännön vuoksi lihantuotanto on yksi tarkimmin lainsäädännöllä

valvottuja prosesseja. Valvonta jatkuu lihantarkastukseen ja tuotannon

elintarvikehygienian seurantaan. Ruhojen jäljitettävyys taataan omavalvonnalla. Jotta tuore

liha olisi turvallista, otetaan sikojen ruhoista trikiininäytteet (EY N:o 2075/2005) ja

lihakarjasta seurataan E.coli –bakteerien esiintyvyyttä (EHEC 247EEO/2006), linnuista

seurataan salmonellaa ja kampylobakteereja. Eviran sivuilta löytyy kattava valikoima EY:n
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säätämiä ja kansallisia lakeja ja asetuksia, joilla eläinten ruokintaa, kasvatusta, kuljetusta ja

teurastusta valvotaan. Kunnallinen eläinlääkäri valvoo tuotantotiloja ja Evira valvoo

eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoa rehujen maahantuonnista kuluttajien lautaselle

asti. Mitä terveempänä eläinkanta saadaan pidettyä, sitä vähemmän eläimille tarvitaan

lääkitystä ja antibiootteja. Eläintautien leviämisen estämiseksi Evira saa virka-apua

poliisilta, pelastuslaitokselta tai puolustusvoimilta.

Liha halutaan ostaa kypsentämättömänä, koska säilyvyyden parantaminen kuumentamalla

aiheuttaa WOF (engl. warmed-over flavor) -maun. Ilmiötä on tutkittu vuodesta 1958

lähtien. Lepper-Blilie ym. (2014) tutkivat naudanlihan matalalämpötilakypsytyksen

vaikutuksesta WOF-aromiin. Kokeessa liha kypsytettiin kiertoilmauunissa, avoimella

pannulla, paistopussissa ja vakuumipussissa, 77 °C lämpötilassa, kunnes lihan

sisälämpötila oli 71 °C. Osallistujat arvioivat WOF-maun pahviseksi ja maalimaiseksi

aromiksi uudelleen kuumennetussa lihassa. Panelistit (n = 7) eivät löytäneet merkitsevää

makueroa tuoreen ja uudelleen lämmitetyn välillä. Hapettuneelle rasvalle ja proteiinien

hajoamistuotteille herkkä henkilö maistaa eron, mutta tutkimukseen osallistunut raati ei

eroa löytänyt. Tutkimusta matalalämpötilakypsytyksen vaikutuksesta WOF -makuun

kannattaa jatkaa.

3.3 Maitotuotteet

Maito on tarkoitettu nisäkkään poikasen ravinnoksi ja pilaantuu nisästä irtauduttuaan

erittäin helposti (Rahman 2007). Osa kuluttajista haluaa maitonsa ilman entsyymejä

tuhoavaa pastörointia tai teollista käsittelyä. Navettaolosuhteita ei mitenkään saada

steriileiksi, joten tuoreen maidon mikrobipitoisuus on korkea. Maitotuotteiden

kylmäsäilytys ja fermentointi estävät joidenkin pilaajamikrobien kasvua, mutta

pastöroinnin lisäksi korkeapaineprosessointi ja mikrosuodatus vähentävät Fellowsin (2000)

mukaan pilaajamikrobien määrää maitovalmisteissa.

Maidontuotantoeläimiä koskevat samat lait kuin lihakarjaa. Tuoreessa maidossa

todennäköisin haitallinen mikrobi on ulosteperäinen E.coli (0157-bakteerikanta). Maa- ja

metsätalousministeriön asetus EHEC 24/EEO/2006 vaatii tarkastamaan nautakarjaa ja

nautojen pitopaikkoja niin, että 95 % luotettavuustasolla tartuntatapaukset löydetään

tuotantoeläimistä 5 % ja teuraskarjasta 1 % tarkkuudella.
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Laboratoriotutkimuksissa kuluttajat saattavat unohtaa elintarvikkeiden

turvallisuusnäkökulman. Wansink ja Wright (2006) tutkivat päiväysmerkintöjen vaikutusta

maitotuotteiden hyväksyttävyyteen. Arvioijat (n = 36) maistoivat samaa jogurttinäytettä

neljällä päiväyksellä: 30 päivää ja 1 päivä ”parasta ennen” -päiväykseen ja 1 ja 30 päivää

jälkeen ”parasta ennen” päiväyksen ja yksi näyte ilman päiväysmerkintää. Käytetty

arviointiasteikko oli 9-portainen. Turvallisuusarvio laski 7,6:stä 6,7:een. Riskin arvioitiin

nousevan 2,1:sta 3,1:een. Tuoreuden putoaminen arvioitiin voimakkaimmin 7,8:stä

5,9:ään. Ilman päiväysmerkintää arvioitu jogurtti arvioitiin melko tuoreeksi. Tutkimuksen

johtopäätöksissä huomautettiin teollisuuden edustajille, että laboratorio-olosuhteissa

tarjottuihin näytteisiin ei tunnettu ennakkoluuloja, mutta kotona suhtautuminen

vanheneviin ruokiin ei ole yhtä luottavaista

3.4 Kalastustuotteet

Kalojen lajikohtaiseen tuoreuden määrittämiseen on tarkat kaupalliset laatuindeksit (QIM-

Eurofish). Määritelmän mukaan lohi on tuoreimmillaan, kun sen pinta on

helmiäishohtoinen, pintalima on kirkasta, haju on merileväinen, mutta neutraali ja rakenne

on kuolinjäykkä. Silmät ovat kirkkaat ja niiden muoto on kupera ja kidukset ovat punaiset.

Kala ei ole syömäkelvoton, vaikka ulkonäkö ei vastaisi vastanostettua, mutta

laatuluokittelun avulla kuluttaja pystyy aistinvaraisesti arvioimaan, minkä tuoreusvaiheen

kalan haluaa vielä ostaa ja kalan myyjille laatuindeksit ovat sitova laadun

arviointimenetelmä (Lapveteläinen ja Appelbye 2008; QIM-Eurofish).

Kalastustuotteiden virallisesta valvonnasta on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetus (EY) N:o 854/2004. Tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa on tehtävä

aistinvaraisia pistokokeita. Kokeiden tavoite on todentaa, että lainsäädännön mukaiset

tuoreusvaatimukset täyttyvät. Jos aistinvaraisessa tutkimuksessa epäillään

kalastustuotteiden tuoreutta, voidaan ottaa näytteitä ja tehdä laboratoriokokeet emäksisen

haihtuvan kokonaistypen (TVB-N) ja trimetyyliamiinitypen (TMA-N) määrien

kartoittamiseksi. Pilaantuneen kalan hajun aistii bakteerien pelkistäessä mauttoman

trimetyyliamiinioksidin (TMAO) voimakashajuiseksi trimetyyliamiiniksi (TMA). Jos

aistinvaraisten tutkimuksen perusteella on aihetta epäillä muiden sellaisten edellytysten

olemassaoloa, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, on asian todentamiseksi otettava
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asianmukaiset näytteet histamiinista, jäämistä, vierasaineista ja tehtävä mikrobiologisia

kokeita. Myös loisia ja myrkyllisiä kalastustuotteita on seurattava pistokokein.

Tutkimus, jonka Wansink ja Wright (2006) tekivät jogurttien päiväyksistä, toimi pohjana

norjalaisen tutkimusryhmän Østli ym. (2013) tutkimushypoteesille turskan nostopäivän

ilmoittamisen vaikutuksesta kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tammikuussa 2010 Norjassa

tuli voimaan määräys kalojen pyynti- tai nostopäivän merkitsemisestä kaikkiin myytäviin

kaloihin. Kyselyosiossa (n = 419 + 389) 25 % osallistujista ilmoitti ostavansa tuoretta

turskaa maksimissaan 3 päivää vanhana ja 50 % hyväksyi turskan ostettavaksi 5 päivää

vanhana. Kun pyyntipäivämerkittyä turskafileettä sai testitilanteessa (n = 70) katsoa ja

haistaa 25 % arvioijista hylkäsi raa'an kalan 7 ja 50 % 10 päivää vanhana. Kun nostopäivää

ei ollut ilmoitettu, hylkäys siirtyi 12. ja 16. päivään. Tutkimuksessa jäi selkeä ristiriita

toivotun tuoreuden (kyselyssä 3–5 päivää) ja aistittavan hyväksyttävyyden (12–16 päivää)

välille. Kalan hyllyikä on määritelty mikrobiologisen käyttökelpoisuuden mukaan. Kun

kalaa säilytetään jäitettynä 0 ⁰C, sen käyttöajaksi on Norjassa määritetty 7–11 päivää.

Tutkimuksessa ehdotettiin, että kuluttajille ilmoitettaisiin kalan aistinvaraisesti arvioitu ja

mikrobiologinen hyllyikä ennen nostopäiväystä. Tällöin kuluttaja ajattelisi kalan todellisia

aistittavia muutoksia ja hyväksytty myyntiaika olisi pidempi jolloin hävikki jäisi

pienemmäksi.

3.5 Kananmunat

Kananmunaa voi ajatella toiminnallisena älypakkauksena. McGee (1984) on kirjassaan

antanut tieteellisesti validin selityksen. Muna rakentuu vuorokauden aikana kanan

munanjohtimessa (engl. oviduct) keltuaisen ympärille. Kuori koostuu kalsiumkarbonaatista

(95 %) ja proteiinista (4 %).  Munan sisällä on hengittäviä kalvorakenteita, päällä kova

kalkkikuori ja kalkin päällä vielä kalvo, joka suojaa mikrobeilta. Tuoreena keltuaisen pH

on neutraali ja valkuaisen lievästi emäksinen. Kun muna ikääntyy, haihtuu kuoren läpi

vettä ja hiilidioksidia, jolloin valkuaisen pH nousee (n. 9,2) ja valkuaisen rakenne muuttuu

juoksevammaksi. Korkea pH lisää puolustusta mikrobeja vastaan. Lisäksi munan

proteiineista muodostuva entsyymi, lysotsyymi pystyy heikentämään bakteerien

soluseinämää ja toimii antiseptisena aineena munan sisällä. Munan rakenteen tarkoituksena

on toimia rakennusmateriaalina ja suojana kehittyvälle poikaselle.
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Kananmunien käyttö raakana on Suomessa poikkeuksellisen turvallista, koska meillä on

kattava salmonellavalvonta. Kansallinen lainsäädäntö käsittää salmonella-asetuksen

(MMMa 1172/2009), rehut eivät saa sisältää salmonellaa (MMMa 548/2012) ja rehujen

turvallisuutta valvontaan vielä EY:n asetuksen N:o 178/2002 17 artiklan mukaisesti.  EU:n

ohjeiden mukaan munan säilyvyysaika on 28 vrk (EY 589/2008).

Ness ja Gergardy (1994) tutkivat kananmunien tuoreuskäsityksen vaikutusta

hinnanmuodostukseen, kun munat oli merkitty neljällä eri tavalla. Merkinnät oli tehty

tuotantomenetelmien mukaan häkkikanalan, latokanalan (engl. barney) tai vapaiden

kanojen muniksi. Alkuperämerkinnät oli ilmoitettuna paikalliseksi, brittiläiseksi ja

tuontimuniksi. Kolmantena merkintätapana oli tuoreusinformaatio munintapäivän (engl.

date laid), pakkauspäivän tai parasta ennen (engl. sell-by-date) päiväyksen mukaan.

Neljäntenä munat oli merkitty tusinahinnan (12 kappaletta) mukaan 52p, 72p, 84p. Osa

osallistujista valitsi aina häkkikanan munia, koska hinta oli heille tärkein. Termin

paikallinen arvioitiin merkitsevän tuoreempaa. Jos tutkimus tehtäisiin nyt (n. 20 vuoden

kuluttua) uudestaan, tutkimustulos olisi muuttunut. Häkkikanalat kiellettiin munivien

kanojen hyvinvoinnista annetussa direktiivissä (1999/74/EY), kun kuluttajat alkoivat pitää

ahtaita kanahäkkejä epäeettisinä.

3.6 Leipomotuotteet

Leivonnaiset ja leivät ovat prosessoituja elintarvikkeita, mutta tuoteryhmä esiintyy usein

tuoreustutkimuksissa (Péneau 2005). Tuore vehnäleipä tuoksuu, maistuu, on rakenteeltaan

mehevä, pehmeä, lisäaineeton ja mielellään vielä lämmin (Kulhomäki, Salovaara 1989).

Leivän tuoksu kertoo tuoreudesta. Tärkkelyksen uuskiteytyminen (engl. retrogradation) ja

siihen liittyvä kovettuminen kertovat leivän vanhenemisesta (BeMiller ja Huber 2008).

Leivontavaiheessa viljan tärkkelys turpoaa ja liisteröityy ja muodostaa paistossa

viskoelastisen geelin. Kun geeli jäähtyy, alkaa tärkkelyksen retrogradaatio. Tärkkelys

muuttuu vähemmän liukoiseksi, vedensidonta vähenee ja leipä alkaa kuivua.

Uuskiteytymistä voidaan hidastaa lisäämällä leivontavaiheessa leipään rasvaa tai polaarisia

lipidejä lisäämään leivonnaisten hyllyikää. Mikrobiologisesti leivän pilaantumista voidaan

hidastaa puhdastilaleivonnalla ja aseptisella pakkaamisella (Kulhomäki, Salovaara 1989).
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Pakkaamattomana myytävää leipää ja leivonnaisia saa myydä vain valmistuspäivän.

Myyntiajan määrää Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1367/2011). Muuten

valmistusta ja pakkaamista koskee elintarvikelaki (23/2006).

Heenan ym. (2008) tekemässä uusiseelantilaisessa tutkimuksessa (n = 115) selvitettiin eri

leipätyyppien tuoreusvaikutelmaa. Positiivisimman tuoreusvaikutelman tekivät

rakenteeltaan huokoiset (engl. porous) leivät, joissa oli jauhoinen ja paahdettu tuoksu ja

makea jälkimaku. Tunkkainen (engl. musty) ja hapan maku vähensivät eniten

tuoreusvaikutelmaa. Hapantaikina- ja moniviljaleivät olivat vastaajien mielestä vähiten

tuoreita, croissantit, foccacia ja ruisleipä olivat vaikutelmaltaan tuoreimpia. Ruisleipä oli

hapattamatonta, mutta voimakkaasti rukiin makuista. Croissantit ja foccacia olivat

rasvaisia leipävalmisteita.

3.7 Rasvat; oliiviöljy

Rasvoja saadaan kasveista ja eläimistä. Fellowsin (2000) mukaan rasvoja voidaan erotella

sentrifugoimalla, puristamalla ja uuttamalla. Tyydyttyneet rasvat säilyvät hyvin. Mitä

kiinteämpi, puhtaampi ja vedettömämpi tuote on, sitä hitaammin mikrobiologiset ja

kemialliset muutokset tapahtuvat. Elintarvikerasvoista vähiten prosessoituja ovat

kylmäpuristettavat kasviöljyt. Kylmäpuristuksessa prosessin lämpötila pidetään matalana,

jotta lämpöherkät vitamiinit, klorofyllit ja antioksidantit eivät vahingoitu ja toimivat

luontaisina säilöntäaineina kasviöljylle.

Arvokkaiden elintarvikkeiden väärentäminen ajaa viranomaisia laatimaan tarkkoja ohjeita

kuluttajien turvaksi. Joskus aloite viranomaisohjeisiin tulee tuottajilta. Esimerkkinä

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2013 oliiviöljyn

määritysmenetelmistä. Kun öljy puristetaan kypsistä tuoreista oliiveista, saadaan

hedelmäisen flavorin omaavaa korkealaatuista öljyä, jossa on korkea

antioksidanttipitoisuus ja öljy säilyy pitkään tuoreen veroisena.

Fregapane ym. (2013) oliiviöljytutkimuksessa tarkoituksena oli osoittaa oliiviöljyjen

tuottajille ja käyttäjille, kuinka kauan erilaiset oliiviöljytuotteet pysyvät hyvinä ja pitävät

aistinvaraiset, kemialliset ja ravitsemukselliset ominaisuutensa. Monityydyttymättömät
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rasvat ovat herkkiä hapettumiselle, mikä laskee niiden ravitsemuksellista arvoa ja

heikentää laatua. Kylmäpuristettu puhdistamaton oliiviöljy rakentuu triasyyliglyseroleista

(TAG). Glyseroliosaan kiinnittyneet lipidit ovat pääosin monotyydyttymättömiä ja

polytyydyttymättömiä rasvahappoja. Oliiviöljy on 100 % rasvaa, joten osa oliiviöljyn

rasvahapoista on antioksidatiivisia tokoferoleita ja fenolisia yhdisteitä, joilla on suuri

vaikutus oliiviöljyn säilymiseen. Antioksidantit toimivat suoraan säilöntäaineena

oliiviöljyn herkästi hapettuville rasvahapoille.

Fragapane ym. (2013) analysoivat tutkimuksessaan erityyppisten ja eri hintaluokkaa

edustavien oliiviöljyjen (High Price Virgin olive oil n. 5 €/l HPVOO, Low Price virgine

olive oil n. 3,5 €/l LPVOO ja oliiviöljy OO) rasvahappokoostumusta EEC 2568/91 -

menetelmällä, fenolisia yhdisteitä SPE HPLC -menetelmällä, haihtuvien yhdisteiden

määrää kaasukromatografisesti (GC; SPME) ja tokoferoleita AOCS Ce 8–89 mukaisella

menetelmällä. Määritykset tehtiin 2–3 kk ja 11–12 kk vanhoille oliiviöljyille. Oliiviöljyjen

myyntiaika kaupoissa on 11–12 kk. Fragapanen ym. tutkimus osoitti, että korkeimman

hintaluokan oliiviöljyissä prosessin ja lopputuotteen laatua valvottiin tarkimmin.

Vaihteluväli kemiallisten komponenttien, entsyymiaktiivisuuden ja viljelylaadun välillä oli

pienempää ja rasvojen pilaantumisreaktiot (härskiintyminen, engl. rancidity) olivat

vähäisempiä.

4 MIKSI JA MISTÄ TUORETTA?

4.1 Miksi tuoretta?

Auringon valoenergia sitoutuu fotosynteesissä ATP:n (adenosiinitrifosfaatin) avulla

glukoosin, proteiinin ja rasvojen sidoksiin energiaksi. Ravitsemustieteellisesti ajatellen

ihminen selviää, kunhan saa riittävästi energiaa, vettä, välttämättömät amino- ja rasvahapot

sekä vitamiinit ja kivennäisaineet. Uusimmat tutkimukset näyttäisivät osoittavan, että

mineraalien mikrokoostumuksella on merkitystä. Orgaaninen fosfaatti näyttää tukevan

luuston kehittymistä, kun taas epäorgaaninen lisäainefosfaatti, jota käytetään runsaasti mm.

cola- ja lihatuotteissa, näyttää lisäävän sydän- ja verisuonitautien riskiä (Itkonen ym.

2013). Lisäainefosfaatit (E338–341) valmistetaan fosforihaposta tai luonnossa esiintyvistä

mineraaleista ja ADI -arvo (engl. acceptable daily intake) on 70 mg/kg/vrk (Evira 2009).

Tutkimustulokset ovat vielä ristiriitaisia. Euroopassa lisäaineiden turvallisuutta arvioi
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Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Testaukset tehdään eläinkokeilla,

joten toksisia vaikutuksia lisäaineillakaan ei hyväksytyillä päivittäissaantimäärillä ole,

mutta pitkäaikaisvaikutuksia ja yhteisvaikutuksia on hankalaa tutkia.

Tuoreessa ruuassa on maksimaalinen määrä vitamiineja ja väriaineita, jotka toimivat myös

antioksidantteina ja flavonoideina. Tuoreissa, kypsentämättömissä elintarvikkeissa esiintyy

luontaisesti myös haitta-aineita (engl. anti-nutrients). Palkokasveissa esiintyy proteaasi-

inhibiittoreita, allergeeneja, alkaloideja, visiiniä ja konvisiiniä (Damoradan 2008).

Prosessoinnilla voidaan poistaa haitta-aineita ja allergeeneja sekä parantaa ravintoaineiden

imeytymistä.  Käsittelyt myös inaktivoivat haitallisia mikro-organismeja ja entsyymejä,

jotka muutoin aiheuttaisivat elintarvikkeen pilaantumista, hapettaisivat rasvoja tai

välttämättömiä aminohappoja ja heikentäisivät tuotteen ravitsemuksellista arvoa.

Elintarviketeollisuuden prosessien tarkoituksena on jatkaa ruuan käyttöikää (Fellows

2000). Elintarvikkeet menettävät tuoreuttaan prosessoinnissa ja säilytyksessä. Monet

vitamiinit, aromiyhdisteet ja väriaineet tuhoutuvat samalla tavalla logaritmisesti kuin

mikrobitkin, mutta tuhoutumislämpötila on Fellowsin (2000) mukaan yleensä korkeampi.

Taulukossa 2 on esitetty 12 kuukautta säilytettyjen täyssäilykkeiden prosentuaalisia

vitamiinitappioita.

Taulukko 2. Vitamiinitappiot tölkitetyissä ja pullotetuissa elintarvikkeissa (suluissa myös valmistus ja

ryöppäysvaiheiden tappiot) tappio prosentteina tuoreeseen elintarvikkeeseen verrattuna (Fellows 2000).

pH > 3,5 karoteeni tiamiini riboflaviini niasiini c-vitamiini
pantoteeni-

happo
B6-

vitamiini foolihappo biotiini
Porkkana 0-9 (6) 67 38-60 32 75 54 80 59 40
Naudanliha - 67 100 100 - - - - -
Vihreät pavut 22-52 62 54-63 40 79 61 50 57 -
Makrilli 4 60 39 29 - - 46 - -
Maito 0 35 0 0 50-90 0 50  10-20 -
Sienet - 80 46 52 33 54 - 84 54
Pavut 0-30 (3) 75 (84) 47 (67) 71 (91) 67 (80) 80 69 59 78
Peruna - 56 44 56 28 - 59 - -
Lohi 9 73 0 0 - 58 57 - -
Pinaatti 0-32 (9) 80 (84) 45 (47) 50 (50) 72 (79) 78 75 35 67
Tomaatti 0 (2) 17 (22) 25 (59) 0 (1) 26 (26) 30 10 54 55

pH < 3,5
Omena 0-4 31 48 - 74 15 0
Kirsikka 41 57 64 46 68 - 6
Persikka 65 (70) 49 (57) 39 39 (38) 56 (58) 71 21
Päärynä - 45 45 0 73 69 18
Ananas 25 7 (10) 30 0 57 (57) 12 -
Vitamiinitappiot 12 kuukauden säilytyksen aikana, säilytys 10 -15 °C.
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4.2 Mistä tuoretta? Lähiruoka, eettinen ja agroekologinen tuotanto

Jossain päin maailmaa on aina satokausi, joten tuoretuotteiden tuonnilla voisi teoriassa

selvitä, mutta se ei olisi kansantaloudellisesti kannattavaa. Suomen hallitusohjelmaan

(2011) on kirjattu: ”Luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun otetaan

Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi”. Lähiruokaselvityksen (Kurunmäki

ym. 2012) mukaan kuluttaja haluaa ruokaa omasta maasta. Hallitsevia ruokavalintojen

kriteerejä ovat hinta, maku, herkullisuus ja laadukkuus. Lähiruoka on kausiruokaa ja

tuottaja on usein sitoutunut monipuoliseen tuotevalikoimaan. Tästä syystä lähiruualle tulee

helposti korkeampi hinta kuin vastaaville markettuotteille. Lisäksi kuluttajan pitää itse ajaa

lähiruuan myyntipisteeseen tai tuottajatorille, jos kaupat eivät lisää lähiruuan tarjontaa.

Nierenberg (2012) kertoo artikkelissaan, että FAO:n mukaan maailmassa on 925 miljoonaa

aliravittua ihmistä. Tuore ja monipuolinen ruoka on joillekin ihmisille liian kallista.

Kaupungistuminen ajaa ihmiset kauas itse tuotetusta tuoreesta ruuasta. Nälkä ja lihavuus

saattavat vaivata samaa väestöä. Epäterveellisen ja ravintoköyhän ruokavalion aiheuttamat

terveysongelmat vaivaavat 2,5 miljardia ihmistä. Hallitus ja järjestöt investoivat usein

maataloustuotannon tehostamineen, joka sulkee pois monipuolisen ruuantuotannon.

Nierenbergin mukaan tuki pitäisi suunnata elintarvikkeiden hävikin pienentämiseen, ruoka-

apuun ja kouluissa toteutettaviin ravitsemusohjelmiin. Agroekologinen ruuantuotanto

jäljittelee luonnon omia ekosysteemejä. Kasveja kasvatetaan kerroksittain ja satoa

pystytään korjaamaan porrastetusti. Siipikarja tai tuotantoeläimet voivat laiduntaa ja

lannoittaa puuviljelmiä ja seuraavana vuonna laidunpaikkaa voidaan vaihtaa ja

lannoitetulta maa-alalta korjata ruohovartisista kasveista ja vihanneksista parempi sato.

Agroekologisessa viljelyssä ravinteet hyödynnetään paremmin, kun pintakasvien

ulottumattomiin valuneet ravinteet hyödyttävät syväjuurisia puita. Tuoreen ja itse

kasvatetun ruuan ravintoarvo on korkeampi kuin prosessoidun, pakatun ja bulkkituotetun

ruuan. Vauraissa maissa kärsitään yhtä lailla yksipuolisesta ravinnosta. Tuoreiden

vihannesten tuotanto olisi kestävin ja edullisin tapa parantaa ruokavaliota.
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5 TEKNOLOGIA TUOREUDEN SÄILYTTÄJÄNÄ

Nierenberg (2012) esitti raportissaan, että köyhimmissä maissa ruuan hävikki voi olla jopa

30 % vuotuisesta sadosta, koska tiloilla ei ole tarvittavia varastointitiloja, kylmäkaappeja,

pakkausmateriaaleja, kuivauslaitteita tai säilytys- ja jalostustekniikkaa. Varakkaissa maissa

hävikkiä voi tulla yhtä paljon, koska kuluttajat vaativat tuotteiden ulkonäöltä täydellisyyttä.

Sekä tuottaja, kauppa että kuluttaja haluavat ruuan säilyvän pitkään käyttökelpoisena.

Haluamme syödä niin tuoretta ruokaa kuin mahdollista, niin edullisesti kuin mahdollista

(Kurunmäki ym. 2012; Gamble ym. 2010; Ness ja Gerhardy 1994). Tuore lähiruoka, jonka

kuljetus- ja käsittelyketju on lyhyt ja prosessointiaste matala, on ekologista ja satokaudella

myös edullista.

Elintarviketeknologian prosesseilla pyritään takaamaan tasainen ja turvallinen ravinnon

saanti. Taulukossa 2 esitetyt täyssäilykkeiden vitamiinitappiot ovat korkeita, mutta

elintarviketeollisuuden prosessien kehittämisellä pyritään Fellowsin (2000) mukaan

optimoimaan mikrobien tuhoutuminen, mutta säilyttämään elintarvikkeet

mikrobiologisilta, kemiallisilta, rakenteellisilta, ravitsemuksellisilta ja aistittavilta

ominaisuuksiltaan tuoreen veroisina. Kylmäsäilytys takaa Fellowsin (2000) mukaan

aistittavien tuoreusominaisuuksien säilymisen, mutta vaatii katkeamatonta kylmäketjua ja

kustannukset ovat korkeat. Pakastetun tuotteen kokonaisenergiankulutuksesta n. 85 %

muodostuu säilytyskuluista. Pakkaamisella luodaan elintarvikkeelle optimaaliset

säilyvyysolosuhteet ja kustannus on korkeimmillaankin n. 11 % kokonaiskuluista. Rahman

(2007) on listannut kirjassaan ruuan käsittely- ja säilytystekniikoita, joita voidaan käyttää

kotioloissa ja teollisuudessa. Yhdistelemällä erilaisia taulukossa 3 esitettyjä estotekniikoita,

voidaan säätää pakkauksen kaasukoostumus, pH ja kosteus elintarvikkeen aistittavan

tuoreuden kannalta optimaaliseksi ja pienellä määrällä säilöntäaineita voidaan parantaa

säilyvyyttä huomattavasti
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Taulukko 3. Ruuan käsittely ja säilytystekniikoita (Rahman 2007).

Estotekniikat* Aktiivisuuden poistomenetelmiä***
matala säilytyslämpötila sterilointi
vedenaktiivisuuden lasku pastorisointi
happipitoisuuden alentaminen säteilytys
hiilidioksidipitoisuuden nosto sähkökäsittely
hapotus painekäsittely
fermentointi ryöppäys
säilöntäaineet keitto
antioksidantit paisto
pH:n säätö ekstruusio
pakastus valo (esim. UV ja IR)
kuivaus ultraäänikäsittely
konsentrointi magneettikenttäkäsittely
pinnoitus
rakenteen muokkaus
kemiallinen muokkaus
kaasun poisto
faasin muutokset
esteteknologia**
*(engl. inhibition)
**(engl. hurdle technology, useampia estotekniikoita samanaikaisesti)
***(engl. inactivation)

Tuoremehussa hedelmän solukko on tarkoituksella rikottu. Fellowsin (2000) mukaan

mehun kuumennuskäsittely inaktivoi ruskistumista aiheuttavat entsyymit ja parantaa

tuoremehun säilyvyyttä päivistä viikkoihin, mutta aiheuttaa samalla herkkien

aromiaineiden haihtumista. Aromiaineet voidaan ottaa talteen ja palauttaa mehuun, mutta

tämä monimutkaistaa käytettävää laitteistoa ja tuo tuotteelle lisää hintaa. Osa kuluttajista

on valmis maksamaan tuoreesta mausta, joten premium -tuotteet ovat oma tuoteryhmänsä.

Ruuan käsittely- ja säilytystekniikoilla voidaan välttää elintarvikkeisiin lisättävien

säilöntäaineiden käyttöä. Useat säilytysmenetelmistä ovat pakkausteknologian sovelluksia.

Tuotte voidaan lämpökäsitellä pakkauksessaan tai pakata aseptisesti. Pakkaukseen voi

muodostua mikrobien kasvua ehkäisevä kaasukoostumus myös säilytyksen aikaisten

olosuhteiden vaikutuksesta. Aktiivisen komponentin sisältäviä pakkauksia tai

älypakkauksia säätelee Euroopan komission asetus N:o 450/2009 elintarvikkeen kanssa

kosketukseen joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista.

Yksi herkimmin pilaantuvista kausimarjoista on mansikka. Cagnona ym. tutkivat (2013)

mansikan pakkaamista vehnägluteenilla sekä 2-nonanonilla tai trans-2-heksanaalilla

(mikrobisideja, joita esiintyy luontaisesti mm. kanelissa) käsiteltyyn voimapaperiin.

Taulukossa 4 on esitetty, miten pakkausmateriaalin käsittely viivästyttää mansikan

vanhenemista ja hidastaa homeiden kasvua.
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Taulukko 4. Pakkausmateriaalin käsittelyn vaikutus mansikan ominaisuuksiin (visuaalisesti ja aromi
pakkausta avattaessa) (Cagnona ym. 2013).

1. päivä 2. päivä 3. päivä 4. päivä 5. päivä
Kontrolli Vaikutus ++ + − (mädäntynyt) − (mädäntynyt) − (mädäntynyt)
Ei aromiyhdistettä Tuoksu / / / / /
Trans-2-heksenaali 2.11 mg/L Vaikutus ++ ++ + + +
(Kasvu enimmäkseen R. stolonifer ) Tuoksu Ei Ei Ei Ei Ei
Trans-2-heksenaali 4.23 mg/L Vaikutus ++ + − (poltetta) − (poltetta) − (poltetta)
(Kasvu enimmäkseen R. stolonifer ) Tuoksu Kevyt Vahva Vahva Vahva Vahva
2-Nonanoni 16.4 mg/L Vaikutus ++ ++ + + +
(Kasvu enimmäkseen B. cinerea) Tuoksu Ei Ei Ei Ei Ei
2-Nonanoni 32.80 mg/L Vaikutus ++ + − (poltetta) − (poltetta) − (poltetta)
(Viivästymä R. stolonifer  kasvussa) Tuoksu Kevyt Vahva Vahva

Pakkauksen tulee suojata tuotetta mekaanisesti. Lisäksi älykkäällä pakkauksella voidaan

huolehtia tuoretuotteen soluhengityksestä vapautuvien kaasujen poistosta tai

pidättämisestä. Tässä tutkimuksessa vehnägluteeni vapautti kemiallista mikrobisidinä

toimivaa yhdistettä pakkauksen ilmatilaan ilmankosteuden noustessa. Säilyvyyskoe tehtiin

ilmankosteudessa RH 100%. Korkeat kemikaalipitoisuudet aiheuttivat mansikkaan poltetta

ja vahvan tuoksun. Mansikan säilyvyyttä saatiin 2-nonanonilla (16,4 mg/l) ja  trans-2-

heksanaalilla (2,11 mg/l) pidennettyä kolmella päivällä.

6 KUN RUOKA EI ENÄÄ OLE TUORETTA

Tuoksu voi viestiä elintarvikkeen tuoreudesta tai vanhenemisesta. Haihtuvat yhdisteet

antavat elintarvikkeille tuoksun. Monien haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet ovat pieniä ja

tuoreudesta kertova tuoksu katoaa elintarvikkeesta, kuten leivästä ja hedelmistä herkästi.

Virhehajut taas varoittavat vaarasta ja huonovointisuutta aiheuttaneet hajut saattavat

aiheuttaa pysyvän vastenmielisyysreaktion, aversion (Tuorila ym. 2008). Kun

elintarvikkeen aistittava tuoreus alkaa hävitä, mutta mikrobiologinen laatu täyttää vielä

viranomaisten standardit, ollaan ”harmaalla vyöhykkeellä”, jolloin osa kuluttajista pitää

elintarviketta syömäkelpoisena ja osa kokee elintarvikkeen jo syömäkelvottomana. Tällä

alueella käyttökelpoisestakin ruuasta saattaa tulla ruokahävikkiä.

Rahman (2007) kertoo pilaantumisen olevan aistittavan ja ravitsemuksellisen laadun

heikkenemistä. Pilaantumisprosessit voivat olla mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja



24

mikrobiologisia. Taulukossa 5 on esitetty tuoreen ruuan säilyvyysaikoja normaali-

ilmanpaineessa ja lämpötilassa (NTP).

Taulukko 5. Tuoreen ruuan säilyvyys normaali-ilmanpaineessa ja lämpötilassa (Rahman 2007).

Tuoteryhmä Luokittelu Säilyvyys
Liha, kala ja maito helposti pilaantuva 1-2 päivää
Hedelmät ja vihannekset pilaantuva 1-2 viikkoa
Juurekset pilaantuva 1-2 kuukautta
Jyvät, mukulat, siemenet ja pähkinät ei-pilaantuva 12 kuukautta

Rahmanin mukaan kuoleman tai teurastuksen jälkeen lihassa alkaa NTP -olosuhteissa

nopeasti kasvaa erilaisia pilaajamikrobeja. Nisäkkäiden poikasten ravinnoksi tarkoitettu

maito on nisästä irtauduttuaan helposti pilaantuvaa. Hedelmät ja vihannekset ovat

kasvuvaiheessa hyvin suojattuja mikrobiologiselta pilaantumiselta kasvien biologisten

puolustusmekanismien ansiosta, mutta sadonkorjuussa vahingoittuneet kasvit pilaantuvat

herkästi entsyymien ja mikrobien vaikutuksesta. Siemenet ja juuret ovat kasville keino

säilyttää geenit seuraavaan satokauteen. Osa siemenistä on herkkiä ja itävyys laskee

helposti. Kuumennus ja säteilytys denaturoivat itämiseen tarvittavia entsyymejä ja

proteiineja. Preeriapaloihin sopeutuneet ruohokasvit saattavat kestää hyvinkin korkeita

lämpötiloja itävyyden kärsimättä. Kuoret (engl. skin, peel ja shell) ovat suojana

kaikenlaista pilaantumista vastaan.

Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa (Campbell ym. 2009) selvitettiin kaupalle kuluttajien

laatuodotuksia, kaupan olevien hedelmien aistittavaa ja kemiallista laatuvaihtelua sekä

kotona tapahtuvaa hävikkiä, jota ei ole aiemmin pystytty laskemaan. Tutkimukseen

osallistuvia (n = 25) haastateltiin kotona ja pyydettiin lajittelemaan kotiin hankitut

hedelmät kypsyysasteen mukaan parhaassa vaiheessa oleviin (engl. nearing its best) ja

parhaan vaiheensa ohittaneisiin (engl. past its best). Laboratoriotutkimukseen hankittiin,

kahden viikon aikana, paikallisista supermarketeista hedelmiä: keltaisia ja vihreitä kiivejä,

kolmea omenalajiketta, mandariineja, appelsiineja ja banaaneja. Hedelmistä tehtiin

laboratoriomäärityksiä tuoreena, osallistujien kotona säilytettynä ja kaupassa säilytettynä.

Kotona hedelmien todettiin pilaantuvan kauppaa nopeammin puutteellisten

säilytysolosuhteiden vuoksi. Tutkimuksen osallistujat valitsivat kaupassa tuoreita

hedelmiä, mutta kotiin tuotujen hedelmien laadusta arvioija otti vastuun itselleen, kuori
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hedelmän ja teki hävittämispäätöksen vasta hedelmälihan perusteella tai söi hedelmästä sen

osan, joka oli hyväksyttävää.

MTT:n tutkimuksessa (Silvennoinen ym. 2012) todettiin Suomessa kotitalouksien

ruokahävikiksi keskimäärin 23 kg syömäkelpoista ruokaa/henkilö/vuosi. Eniten

ruokahävikkiin joutuu vihanneksia, ruuanvalmistuksesta ja syömisestä ylijäänyttä

kotiruokaa, maitotuotteita, leipää, sekä hedelmiä ja marjoja. Arvokkaiden proteiinien,

kuten lihan, kalan ja kananmunien, sekä annospakattujen valmisruokien hävikki oli

vähäisempää. Koko elintarvikeketjussa hukkaan menevän ruuan määräksi Suomessa on

arvioitu 335 – 460 miljoonaa kiloa, eli 62 – 86 kg/henkilö/vuosi (Silvennoinen ym. 2012).

Jotta ruoka voi olla edullista, pitää hävikki saada mahdollisimman pieneksi, jokaisessa

käsittelyportaassa.

7 LOPPUPÄÄTELMÄT

Maapallolla ei olisi mitään tuoretta ilman auringon valoenergiaa. Fotosynteesissä

valoenergia sitoutuu ATP:n (adenosiinitrifosfaatin) avulla energiaravintoaineiden sidoksiin

ja purkautuu samalla tavalla ATP:n avulla energiaksi syöjälle.  Mikrobien aiheuttamat

sähkökemialliset muutokset alkuaineisiin ovat vielä tutkimusten kohteena. Esimerkiksi

fosforin orgaaninen ja liukoinen muoto näyttää uusimpien tutkimusten mukaan imeytyvän

helpommin kasveihin ja eläimiin kuin maaperästä louhittava epäorgaaninen muoto. Vaikka

lisäaineiden turvallisuus on testattu, näyttää epäorgaaninen muoto olevan suurina määrinä

jopa haitallista (Itkonen ym. 2013). Tutkimusta fosfaateista tehdään ravitsemustieteessä,

lihateknologiassa ja maaperäkemiassa. Kestävä vaihtoehto olisi eristää liukoinen fosfori

talteen ennen meriveteen laskemista, mutta suostuuko kuluttaja syömään jätevedestä

eristettyä fosforia?

Ruokaturvallisuus on länsimaissa niin selvää, että tutkimuksissa se usein unohdetaan

(Wansink ja Wright 2006). Periaatteessa ruoka on standardien ja lainsäädännön mukaan

käsitettävissä tuoreeksi, kun se ei ole mikrobiologisesti, kemiallisesti tai fysikaalisen

pilaantunutta tai ravitsemuksellisesti laadultaan heikentynyttä. Kuluttajat eivät ole samaa

mieltä. Elintarvikkeiden käsittelyaineet, säilöntäaineet ja lisäaineet nousevat

Eurooppalaisissa tutkimuksissa tuoreuden vastakohdaksi. USA:ssa tehty (Cardello ja

Schutz 2002) tutkimus osoitti kuluttajien pitävän säteilytettyä ruokaa turvallisena ja
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tuoreena, kun Suomessa säteilytys on sallittu vain mausteille. Epävarmuutta kuluttajissa

herättävät vieraat prosessit kuten korkeapaine- ja PEF -käsittely (engl. Pulsed Electric

Field) (Cardello ja Schutz 2002). Voimakasta vastustusta herättävät myös piilokemikaalit,

joita lainsäädäntö ei vaadi ilmoittamaan. Hedelmien varastokäsittely

1-metyylisyklopropeenilla on USA:ssa edelleen hyväksyttyä, mutta EU -alueella käyttö

kasvinsuojeluaineena päättyy 31.10.2017 (EU 533/2013). Avoimuus käytettyjen

menetelmien ja kemikaalien suhteen on tuottajille minimivaatimus. Luontaisten

kemikaalien käyttö, kuten Cagnona ym. (2013) mansikkatutkimuksen kanelista eristetyt 2-

nonanoni ja trans-2-heksanaali homeen kasvun estäjänä, eivät herätä yhtä suurta

vastustusta.

Pakkauskokojen pienentäminen voisi olla hyväksyttävin tapa parantaa syötävän ruuan

aistittavaa tuoreutta ja vähentää ruokahävikkiä. Ylipakkaamista tulee välttää, mutta

ruokahävikin vähentäminen on tärkein osa ympäristövastuuta koko ruokaketjussa.

Hyväksyykö kuluttaja elintarvikkeiden lisääntyvän pakkaamisen ja älykkäiden pakkausten

aiheuttamat kustannukset? Mitä jos vastuuta ja valtaa elintarvikkeiden tuoreudesta

siirrettäisiin kuluttajille? Voisiko kotien jääkaappeihin kehittää kosteuttavan, etyleeniä

absorboivan ja mikrobien kasvua vähentävän imeytysliinan, jotta kasvikset ja hedelmät

säilyisivät pidempään? Mitä jos kuluttaja kompostoisi ruokajätteet aktiivihiilisuodattimella

ja sinisen aallonpituuden led-valoilla varustetussa salaattien ja yrttien jatkokasvattamossa?

Kaupat hyödyntävät jo UV-valoja yrttien säilyvyyden parantamiseen.

Teknisesti tuoreus on vuodenaikojen vaihtelun kaikille tarjoamaa ylellisyyttä, sujuvaa

logistiikkaa, taloudellisilla panostuksilla kustannettua mutkikkaampaa prosessointia ja

moderneja pakkaustekniikoita. Tuoreus on luksusta, josta kuluttaja on asian tiedostaessaan

valmis maksamaan, kuten huolella valmistetut oliiviöljyt (Fragapane 2013) ja premium

-mehut (Fellows 2000). Aistinvaraisesti tuore elintarvike on virheetön ulkonäöltään,

rakenteeltaan, aromiltaan ja flavoriltaan. Elintarvikkeiden tuoreus on hetkellistä ja koska

syömisen tulee olla nautinto, pitää tuoreus pyrkiä säilyttämään hyväksyttävillä

menetelmillä.
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