
  1/2016 
 

VÄLTETTÄVÄT RUOKA-AINEET ALLE VUODEN IKÄISEN LAPSEN RUOKAVALIOSSA 

 
 Nitraattipitoiset ruoat 

o Lanttu, pinaatti, punajuuri, nokkonen, kurpitsa (poislukien kesäkurpitsa), kiinankaali, lehti-

kaali, kyssäkaali, erilaiset lehtisalaatit, retiisi, varsiselleri, fenkoli, tuoreet yrtit, idut, juures-

mehut. Myös nakkien, makkaroiden ja leikkeleiden valmistamisessa käytetään nitriittiä joten 

niitä tulee myös välttää. 

o Nitraatti muuttuu elimistössä nitriitiksi, joka vaikeuttaa hapen kuljetusta veressä. 

 Uuden sadon eli varhaisperunat 

o Varhaisessa kasvuvaiheessa mukuloissa voi esiintyä korkeita solaniini- ja/tai nitraattipitoi-

suuksia. Kun mukulat (kuori ja malto) ovat täysin kehittyneet, kyseisiä haitta-aineita ei enää 

esiinny.  

 Hunaja 

o Saattaa sisältää Clostridium botulinum -bakteerin itiöitä, jotka voivat aiheuttaa imeväisikäi-

selle botulismin. Hunajaa voi antaa lapselle vasta ensimmäisen ikävuoden jälkeen kun ruoan-

sulatuskanava on kehittynyt. 

 Kaakao, kaakaojuoma 

o Sisältää paljon parkkiaineita ja oksaalihappoa, jotka ovat haitallisia imeväisikäiselle. 

 Riisijuoma 

o Korkea raskasmetallipitoisuus. Ravintosisältö ei vastaa lapsen tarvetta. 

 Suola 

o Suolaa ei lisätä lainkaan alle 1-vuotiaan lapsen ruokaan, eikä ruoan valmistuksessa käytetä 

elintarvikkeita jotka sisältävät suolaa ja lisäaineita. Liiallinen suolan käyttö mm. rasittaa lap-

sen munuaisia. 

 Idut 

o Salmonellavaara 

 Sienet 

o Sulavat huonosti ja sisältävät mm. raskasmetalleja 

 Kuivatut herneet ja pavut 

o Huonosti sulavia, eikä vauvan elimistö pysty hyödyntämään niiden ravintoaineita. Tuoreet 

herneet ja pavut voivat aiheuttaa ilmavaivoja suurina määrinä käytettynä. 

 Pähkinät, siemenet ja mantelit 

o Voivat sisältää vaarallisia homemyrkkyjä ja raskasmetalleja. Voivat myös joutua hengitystei-

hin helposti kokonsa vuoksi. 

 Kaneli (kassiakaneli) 

o Kassiakanelin korkea kumariini-pitoisuus (luontainen toksiini) 

 Maksa 

o Liiallinen A-vitamiini ja raskasmetallipitoisuus 

 Raparperi 

o Sisältää runsaasti oksaalihappoa, joka estää tiettyjen ravintoaineiden imeytymistä 

 Säilykehedelmät ja säilöntäaineita sisältävät mehut 

o Purkeista voi liueta metalleja tai muita haitallisia aineita hedelmiin. Säilöntäaineita ei suosi-

tella lainkaan alle vuoden ikäisille. 

 Ulkomaalaiset pakastemarjat sellaisenaan 

o Norovirus- ja hepatiitti A –virusriski 

o Kuumennettava ennen käyttöä 90 asteessa 5 min ajan tai keitettävä 2 min 

 Merilevä 

o Sisältää runsaasti jodia 

 Raaka kala, sushi, mäti 

o Listeria monocytogenes –bakteeririski 

 Yrttiteet, ravintolisinä myytävät yrttivalmisteet 

o Voivat sisältää  luontaisesti haitallisia aineita. Turvallisuudesta ei ole tietoa. 

 Vehnäorasmehut, maitohappokäytetyt juuresmehut 

o Huono hygieeninen laatu, mehut happamia 

 Raakavilja-/siemenpuurot 

o Huono hygieeninen laatu, huonosti sulavia 


