Maaseudun Tulevaisuus

maanantaina 11. tammikuuta 2021

9

MIELIPIDE

YLIÖ

VERKOSSA SANOTTUA

Kotimaisia kasviproteiineja, ole hyvä

Kiire korvamerkkien kanssa

Ihmiset ja eläimet tarvitsevat

proteiinia eli valkuaista. Kasvi
proteiineja meillä on käytetty
jo pitkään, mutta nyt ne on
löydetty uudelleen tuomaan
ympäristöystävällisiä makuja
lautasille.
Kotimaisista kasviproteii
neista löytyy hyviä vaihto
ehtoja ulkomaiselle soijalle.
Härkäpapu, herne, hamppu ja
täysjyväviljat ovat osa tulevai
suuden kestävää ruokavaliota
ja edullisia vaihtoehtoja ympäri
vuoden.
Härkäpavun viljely on
lisääntynyt viime vuosina.
Härkis on käyttövalmis ja
kypsä härkäpapumurska. Sitä
käytetään kypsän jauhelihan
tavoin kastikkeisiin, pihveihin
ja pyöryköihin. Kuivatuotteena
löytyy jauhoa, hiutaleita ja
pastaa sekä härkäpapurouhetta,
joka käy esimerkiksi makaroni
laatikkoon. Valmisruoka
valikoimassa on härkäpapu
pihvejä ja pyöryköitä.
Karjalainen perinnearki
ruoka on pirana tai piriska,

Vuorenkilpi,
ärsyttävin
vieraslaji

jota tarjottiin viikoittain leivän
ja piimän kanssa. Pirana on
muhennoksen omainen, härkä
pavuista keitettävä kasvis
puuro. Härkäpapuja liotetaan
yön yli ennen keittämistä, ja
papuja keitetään niiden vaatima
kypsymisaika. Piranaan voi
lisätä esimerkiksi juureksia,
ja keitos suurustetaan ruis-,
talkkuna- tai ohrajauhoilla ja
maustetaan kypsänä suolalla.
Pirana tarjotaan lämpimänä
voisilmän ja/tai maidon kera.
Herne on meille tuttu tuote

kesätorilta, joulupöydän
lisäkkeenä ja esimerkiksi
italiansalaatin raaka-aineena.
Hernerouhe on hyvä kasvis
pihvien raaka-aine. Hernejauho
taas soveltuu leipomiseen ja
ruuanlaittoon. Sitä voi käyttää
esimerkiksi smoothiessa,
ohukaisissa ja hummuksessa.
Hamppu on yksi vanhim
mista viljelykasveista. Hampun
proteiini sisältää kaikkia
ihmiselle välttämättömiä
aminohappoja. Hampusta

valmistetaan siemenöljyä,
-puristetta, -rouhetta kuorilla ja
ilman, teetä, proteiinijauhetta
ja hampunsiemensuklaata.
Hampun kuorittuja siemeniä
voi käyttää ruuanlaittoon ja
leivontaan. Niistä voi valmistaa
myös puuroa tai jauhaa öljyä.
Hamppua voi käyttää jääte
löiden, leivonnaisten ja tofun
raaka-aineena. Hamppuöljy
sisältää runsaasti elimistölle
välttämättömiä rasvahappoja,
mutta se ei sovellu paistamiseen.
Hirssiä käytetään viljojen
tavoin. Hirssiä kutsuttiin
Karjalassa hersryyniksi ja
prossaksi. Hirssiä saa kokonai
sena, kuorittuna, rouhittuna,
hiutaleena ja jauhoina. Se
soveltuu hyvin leivonnaisiin
tai lisäkkeeksi riisin sijaan.
Hirssi soveltuu myös keliaaki
koille. Hirssisuurimot pestään
ennen käyttöä, jotta ne eivät
olisi kitkeriä. Liian kuumalla
vedellä pestäessä hirsseistä
tulee karkeita.
Hersryynipuuroa pidettiin
sunnuntaiherkkuna, ja sitä

Proteiinia
kannattaa syödä
monipuolisesti
eri kasvikunnan
lähteistä.
käytettiin myös piirakoiden
täytteenä. Pestyt hirssisuurimot
kiehautetaan vedessä, minkä
jälkeen lisätään vettä tai maitoa
ja lopuksi suolaa. Puuro
tarjoillaan voin kanssa.
Kaura on perinteinen suoma

lainen vilja. Kauran proteiini
imeytyy hyvin ja se on ravitse
muksellisesti korkealaatuista.
Kauraa käytetään monissa
vegaanisissa valmisteissa
kuten kaurajauhiksessa ja
nyhtökaurassa, joka on valmis
tettu kaurasta, härkäpavusta
ja herneestä. Kaura toimii
pohjana monille maitotalous
tuotteita korvaaville tuotteille.
Puhdas kaura on luontaisesti

gluteeniton. Kaikki kaura
tuotteet eivät käy keliaakikoille.
Kvinoa käytetään viljojen
tavoin. Sitä on saatavilla koko
naisten jyvien lisäksi jauhoina
ja hiutaleina. Perinteisesti
kvinoasta keitetään puuroa,
mutta siitä voi valmistaa
salaatteja ja leivonnaisia tai
tarjota lämpimän ruuan
lisukkeena. Kvinoan jyvät
huuhdellaan ennen keittämistä.
Kvinoa soveltuu keliaakikoille.
Speltti on maailman
vanhimpia viljeltyjä viljoja, ja se
on hyvä riisin korvike. Spelttiä
käytetään viljapohjaisissa
ruuissa korvaamaan vehnää
leivissä, pastassa, kekseissä,
leivonnaisissa ja aamiais
muroissa. Speltin käyttöä ei
suositella keliaakikoille.

na, leseenä, jauhona, pastana,
nuudelina ja granolana, ja sitä
käytetään jauhosekoituksissa.
Tattarista valmistetaan
perinteisesti puuroa, blinejä
ja rieskaa, ja se soveltuu
kastikkeisiin ja leivittämiseen.
Tattari ei muodosta sitkoa,
joten taikinaan kannattaa
lisätä psylliumia tai ksantaania.
Tattaria ei tarvitse huuhdella.
Se sopii keliaakikoille.
Proteiinia kannattaa syödä
monipuolisesti eri kasvikunnan
lähteistä. Kasviproteiinilla voi
korvata osan lihasta esimerkiksi
murekemassassa.

Tattari tai viljatar on yksi

Hanna Pajari-Seppänen

vuotinen, raparperinsukuinen
ruohokasvi. Tattaria on viljelty
perinteisesti Itä-Suomessa.
Tattarilla on helppo korvata
riisi, ohra ja kaura. Sitä saa
suurimona, rouheena, hiutalee

LASSE KOKKO

Oksia
kerrakseen

Riittää, että tilaa korvaus
merkit? Tätä Sari juuri
kirjoituksessaan kritisoi. Että
olemassa oleville, käyttämät
tömille merkeille pitää tilata
korvausmerkit heti vuoden
alusta siksi, että uudistus on
tulossa joskus loppuvuodes
ta? Ja maksaa siitä. Eikö tämä
ole mielestäsi kyykyttämistä?

Toivomme kuvia,
joiden taustalla on tarina. Lähetä
kuva osoitteeseen lukijankuva
@maaseuduntulevaisuus.fi. Liitä
mukaan yhteystietosi ja lyhyt
kertomus kuvasta. Julkaistuista
kuvista maksamme palkkion,
ja lehti voi käyttää niitä uudelleen.

Tieto on entistä enemmän politisoitunut
toistelisivat samaa liturgiaa
sanomatta sisällöllisesti
yhtään mitään. Tämä näkyy
politiikassa, kun sujuva
sanaiset suoltajat kumoavat
päivittäin hurmaavasti
hymyillen tekstinsä
medioissa.
Tieto on entistä enemmän
politisoitunutta. Tästä esi
merkkeinä ovat muun muassa
turpeeseen liittyvä tieto ja
politiikassa olevien henki
löiden taustat. Turpeesta
Suomessa puhutaan fossiili
sena polttoaineena. EU pitää
sitä uusiutuvana poltto
aineena. Ruotsissa, Saksassa
ja Virossa se on uusiutuva,
koska se kasvaa noin milli
metrin vuodessa.

Miksi suomalainen viher
vasemmisto haluaa kurittaa
omaa kansaa tällaisella
politiikalla? Vuonna 2000
Suomessa tehtiin kolikkoa
heittämällä turpeesta uusiu
tumaton ja näin hiilidioksidia
sitomaton polttoaine.
Valkoposkihanhillakin
on Ruotsissa ja Virossa omat
EU-sääntöjen mukaiset
metsästyksen sallivat lupa
käytännöt. Vihreillä on oma
totuus, minkä Haavistotapaus hyvin osoitti. Mediat
sitä hehkuttavat ”vastuulli
sesti”.
Entäpä sähkö ja kaivokset?
Onko todella ainut mittari se,
että sähköautojen käytöstä
ei tule päästöjä, kun akkuja

varten tuhotaan kaivoksilla
luontoa ja saadaan tolkutto
masti arveluttavaa jätettä.
Maaseudusta tehdään
reservaatti, minkä tehtävä
on ”viherpestä” isojen
kaupunkien osalta sieltä
puuttuvat hiilinielut. Junan
tarvitsemien raiteiden ja
sähkölinjojen molemmilta
puolilta on hakattu metsiä,
hiilinieluja, entistä laajem
malta alueelta pois, jotta
saadaan hiilidioksidipäästöjä
pienemmiksi sähköistyksen
avulla.
Nokka nousee ja pyrstö
tarttuu, vai miten se menikään?
Ritva Martikainen
Joensuu

Pitäisikö viljan oikeasti loppua Suomesta?
Suomessa
käytävä
viljanhinta
keskustelu on
viljanviljelijän
hätähuuto
toiminnan
jatkumisen
puolesta.

mukaan koko keskustelu
aiheesta on paniikin lietsontaa,
vaikka suomalaisen viljan
viljelyn kannattavuus on
sellainen, ettei jatkuvuutta
enää ole.
Ihmettelen, ettei Pellervon
taloustutkimuksessa ole tietoa
siitä, että suomalaista ohraa
tai kauraa ei kyetä tuottamaan
kannattavasti hinnalla 120
euroa tonnilta.
Tapani Yrjölälle muistut
taisin, että viljanviljelijä pystyy

kyllä olemaan vuoden pari
tuottamatta kiloakaan viljaa,
mutta suomalainen elin
tarviketeollisuussektori ei sitä
kestä.
Suomessa käytävä viljan
hintakeskustelu on viljan
viljelijän hätähuuto toiminnan
jatkumisen puolesta eikä
paniikin lietsontaa.
Ari Nyman
maanviljelijä
Tuusula

Metsien erilaiset
pinta-alat
Suomalaismetsien laajuudesta

ja puumääristä julkaistaan
usein numerotietoja. Valitet
tavan harvoin kerrotaan,
mitä alueita milloinkin
tarkoitetaan. Käyttävätkö
esimerkiksi metsäkeskus ja
Luonnonvarakeskus samoja
määritelmiä metsien pintaalasta kertoessaan?
Yleisön ja varsinkin
päätöksiä tekevien olisi
tärkeää tietää, kerrotaanko
jossain laskelmissa talous
metsien pinta-alasta vai
sisältyvätkö suojellut metsät
pinta-alanumeroihin.
Runsaasti metsiä on kaavoi
tettu virkistysalueiksi.
Otetaanko niiden pinta-ala
mukaan, kun metsien pintaalaa raportoidaan esimerkiksi
EU:n elimille. Entä otetaanko
virkistysalueiden puusto
mukaan hiilivarasto

laskelmiin ja alueet hiili
nieluihin?
Arkikielessä metsiksi tai
metsiköiksi sanottuja alueita
on runsaasti teollisuus-,
liikenne- tai asuinalueiksi
luokitelluilla ja kaavoitetuilla
alueilla. Kuuluuko sellainen
puusto tilastoituun hiilivaras
toon? Entä sitten erilaisissa
kaavoissa merkityt varaukset,
otetaanko sellaisiin kuuluvat
metsäalueet mukaan pintaalojen laskelmiin?
Ei kai ole niin onnetto
masti, että meillä julkaistaan
ja meiltä annetaan EU:lle
todellisuutta pienempiä
lukuja metsien pinta-alasta,
puuston määrästä ja niiden
myötä hiilinieluista ja hiili
varastoista?
Olli J. Ojanen
Korpilahti

Toivomme napakoita kirjoituksia pituudeltaan korkeintaan
2 000 merkkiä välilyönteineen.
Julkaisemme kirjoituksen nimimerkillä vain poikkeustilanteessa.
Lähetä kirjoitus lukijalta@mt.fi tai
Maaseudun Tulevaisuus, PL 440, 00101 Helsinki.
Liitä mukaan yhteystietosi.

Tuontihake
hölmöjen hommaa
Hakkeen tuonti kasvoi

tammi–lokakuussa lähes
viidenneksen, uutisoi MT.
Facebookissa tuontihake sai
täystyrmäyksen hölmöläisten
hommana.
Tuontihakkeella kohti hiili
neutraalia Suomea. Siinä ei
peräkylän mummon uunin
lämmityksen ilmastovaiku
tukset tunnu missään, kun
vertaa venäläisten rekkaral
liin. Huonokuntoiset rekat ja
mitättömällä taksalla ajavat
kuskit aiheuttavat vaaratilan
teita liikenteessä ja vähentä
vät suomalaisten töitä. Mut
tämähän on ollut suuntaus
Suomessa jo pidempään; vai
keutetaan omien kansalaisten
elämää mahdollisimman
paljon, että voidaan jakaa
apua kaikille muille, jotka sitä
älyää pyytää ( ja näitä tuntuu
riittävän).
Tanja Laakkonen

Sama kaava toistuu EU-tasol
la. Metsien suojelua halutaan
tietyn intressipiirin toimes
ta lisätä ja samaan aikaan
puuta tuodaan maista, joissa
metsien hoito ja tuotanto
ketju eivät kestä tarkaste
lua. Mielestäni on parempi
käyttää kotimaista puuta
kaikkiin käyttötarkoituksiin,
se on ekologisempaa ja lisäksi
työllistää suomalaisia.

Olisi mukava lukea joskus jut

Juha Lundström

Antti Kangas

Matti Kylävainio

Hölmöläisten peitonjatkoa
osa xxx.

Kommentoi verkossa
Kommentoi juttua verkossa osoitteessa mt.fi

TEKSTIVIESTIT
Joona Puhakka on oivaltanut,
että ymmärtämättömiltä
yrityksiltä ja kaupunkilaisilta
kannattaa imuroida hiilinielu
rahat pois (MT 4.1.). Hyvä.
Ei nimimerkkiä

Kotihoito

Lapsiperheet ovat yleensä
pienituloisia. Nyt sitten otet
taisiin kotihoidontuet pois.
Ei tämä politiikka ainakaan
edistä lapsia hankkimaan.
Ei nimimerkkiä

Maidon hinta

Eipä Kekkosen Suomessa
uneksittu, miten halpaa vilja
on. Vuoden viljatuotteet 
(80 kg) maksaa kuluttajalle
13 euroa eli 4 senttiä päivä.
Ei nimimerkkiä

Oma valinta

Turha on pelätä EU:n metsä
painostuksia. Olemmehan
pitäneet voimassa ikioman
alkoholilain ja autoverot.
Ei nimimerkkiä

Laihdutuskikka

Lihomisen estämiseen auttaa
vain pienen ranneliikkeen
jättäminen pois. Muu liikunta
vain lisää ruokahalua.
Ei nimimerkkiä

Maidon hinta

Valion jalostuskapasiteetti ei
ahdista kun kannattamatto
massa jauheessa, mutta muu
ta kapasiteettia joutokäynnil
lä maakunnissa paljon. Miksi
Valiota ei saneerata?
Ei nimimerkkiä

Rokotukset
Kirjoita napakasti

Taru Joutsi

Hyvä muutos nuo e-merkit,
ollut jo muutenkin vuosia
käytössä. Varsinkin jos
vasikat lähtee välitykseen,
niin ihan pakollinen, että
juotto-automaatit toimii. Ei
kaikkea kannata aina vastus
taa, muutos oli niin kauan
tiedossa, että ei niitä tavallisia
ollut mikään tarve enää aikoi
hin tilata.
Sinänsä tuota nautarekis
terin muutosta en ymmärrä,
kun nykyinen toimii hyvin.

Hiilirahat
Lähetä kuva

Suonenjoki

maatalousekonomisti Tapa
ni Yrjölä vakuuttelee, ettei
vilja lopu Suomesta (MT 4.1.).
Kirjoituksen pääviesti tuntuu
olevan, että suomalaisen
viljanviljelijän pitää tuottaa
viljaa Euroopan halvimmalla
tuottajahinnalla nyt ja
tulevaisuudessa.
Vaikka vuoden 2020 Suomen
viljasato oli kolmanneksi
huonoin tällä vuosituhannella,
maatalousekonomisti Yrjölän

TKI-asiantuntija
Ruokahävikki kuriin
Kaakkois-Suomen
maaseudun ruokapalveluyrityksissä
–hanke.

Lappeenrannan
Laihalan kylällä
kasvaa todellinen iki
mänty. ”Puulla ei ole
valtavasti korkeutta
mutta leveyttä senkin
edestä. Oksisto leviää
laajalle alueelle ja osa
oksista on normaalin
puun vahvuisia”,
kertoo kuvaaja Lasse
Kokko.

Matti Rossi

Pellervon taloustutkimus PTT:n

Yleensä merkkejä tilataan ti
lan vasikkamääristä riippuen
isompi könttä kerralla. Meil
läkin on tilattu 2019 keväällä
viimeksi korvamerkkejä 60
lehmävasikalle, eihän silloin
edes tiedetty koko uudistuk
sesta. Nyt pitää osalle mer
keistä tilata uusi elektroninen
apumerkki. Sonneille on eri
numerosarjalla mennyt koko
ajan e-merkkeinä.

Marita Keski-Vakkuri

joella mustikka-puolukka
tyypin taimikon erikoisin
vieraslaji/ karkulainen on
vuorenkilpi. Se menestyy
hoidetussa parimetrisessä
männyntaimikossa ihan hyvin
hoitamatta. Voi olla, että se on
levinnyt noin 10 metrin päähän
kipatuista pihansiivouksen
kasvinjäänteistä. Pihassa
kasvaa vuorenkilpeä.
Tätä metsäkarkulaista
käytin tänä syksynä hyväkseni
ja keräsin edellisvuotisia
kuivuneita lehtiä. Tein niistä
siperialaisen reseptin mukaan
voimia antavaa teetä. Sain
siitä parikymmentä annosta,
jotka on juotu. En ole voimien
huomannut lisääntyvän enkä
vähenevän.
Lähimetsikössä siperian
pihta näyttää olevan myös
erittäin tehokkaasti leviävä
karkulainen.

kauhistuin kuullessani, miten
julkkishenkilö toteaa, että
tiettyyn puolueeseen kuuluvat
hallitsevat yhdyssanat ja
toiset kirjoittavat suomalai
nenkin isolla kirjaimella. Hän
puhui hyvin koulutetuista
vasemmistolaisista ja toisen
laisesta äärioikeistosta. Tuli
paha mieli.
Minulla on monta hyvin
koulutettua tuttua, joiden
sähköposteissa on runsaasti
yhdyssanavirheitä. Moni on
raivannut tiensä oppipojasta
menestyväksi yhteiskunnan
rakentajaksi.
Totta on, että valtaa saavat
hyvin koulutetut ja sujuva
sanaiset henkilöt, vaikka he

Lukijalta-palstan kirjoitus
elektronisten korvamerk
kien käyttöönotosta herätti
keskustelua Facebookissa.
Sari Teerioja kritisoi kirjoi
tuksessaan kiirettä merkkien
käyttöönotossa, kun tavallisia
merkkejä on vielä jäljellä.

Taru Anttila

LUKIJAN KUVA

Seppo Vuokolle. Täällä Suonen

Katselin erästä tv-ohjelmaa ja

Lähde: Sallinen-Gimpl, Pirkko. 2009.
Karjalainen keittokirja.

Perjantain MT:ssä julkaistu

tuja myös siitä, kuinka hyvin
esimerkiksi Etelä-Euroopan
maat noudattavat kaikkia
näitä säännöksiä. Ja kuinka
paljon siellä sanktioidaan/
valvotaan näitä asioita?

Soisi Suomeen tilattavan
suun kautta otettavaa covid19-rokotetta.
Ei nimimerkkiä

Peurakanta

Lepälle. Tehokkain ja turval
lisinta vähentää peurakantaa
on lisätä ilveskantaa.
Ei nimimerkkiä

Tunarit

Voi teitä keskustan tunarit
Leppä ja Pirttilahti. Näinkö
Suomen tiet kunnostetaan?
Entinen äänestäjä

Ruuan puhtaus

Suomalainen ruoka lienee
”puhdasta”, mutta kaikki
teollinen ruoka maistuu sa
malta. Suolasta tai sokerista
ja vähintään 5 lisäainetta.
Ei nimimerkkiä

Kuntavaalit

Kuntavaalit ovat keväällä
tulossa. Pitäisi saada uusia
kasvoja valtuustoihin. Aina sa
mat tyypit kehityksen jarruna.
Koronaan vedotaan nykyään.
Ei nimimerkkiä

Hurmeelle

Bisnesmaailmassa seitse
mässä vuodessa ehtii myös
toimitusjohtaja antaa kaiken
annettavan yhtiölle. Kohti
uusia tuulia ja uusille ajatuk
sille tilaa.
Ei nimimerkkiä

Kannattavuus

Ei kannata isoa pihattoa
rakentaa, pelkkää työtä ja
persnettoa. Olisipa vielä 30
lehmän lepokoti. Olisi aikaa
perheelle.
Väsynyt emäntä

Lomitus

Lomittajat eivät turhaan saa
saikkua. Itsekin tein kipeällä
selällä, enkä saanut muuta
kuin haukut päälle. Ei taida
olla tarvetta enää lomittaa?
Ei nimimerkkiä

Ota kantaa tekstiviestillä
Jaa mielipiteesi muiden lukijoiden kanssa. Lähetä korkeintaan
160 merkin viesti numeroon 173 172. Kirjoita viestin alkuun tunnus
MT LU (huomaa välilyönnit). Viestin hinta on 50 senttiä.

