
MEHILÄINEN 5/2020 157

M
or

e 
th

an
 h

on
ey

 
M

or
e 

th
an

 h
on

ey
 

Hunajan tunnetuimmat – ja 
ehkä myös tutkituimmat 
– terveysvaikutukset ovat 
sen haavojen paranemista 

nopeuttava ja flunssan oireita lievit-
tävä vaikutus. Australiassa on tutkittu 
myös hunajan vaikutusta suoliston 
bakteereihin.

Probioottinen vai 
prebioottinen?

Probiootit ovat meille tuttuja maito-
happobakteereita. Voimme lisätä nii-
den määrää suolistossamme syömäl-
lä maitohappobakteereja sisältäviä 
ruokia, kuten hapanmaitotuotteita 
tai hapankaalia. Myös kypsyvässä hu-
najassa on maitohappobakteereita, 
mutta varastointia kestävässä kyp-
sässä hunajassa ne eivät enää pysty 
toimimaan hunajan alhaisen vesipi-
toisuuden vuoksi. Myös kennoihin 
säilötty perga kypsyy maitohappo-
bakteereiden avulla.

Prebioottinen ruoka puolestaan 
sisältää sellaisia ainesosia, jotka tu-
kevat ja ravitsevat suoliston maito-

Hunaja hoitaa suolistoa
Australiassa myydään prebioottista hunajaa, joka parantaa 
suoliston hyvinvointia. Itse asiassa kaikissa hunajissa on 
prebiootteina toimivia sokeriyhdisteitä, oligosakkarideja.

happobakteereita ja rajoittavat pa-
togeenisten ja haitallisten mikrobi-
en kasvua ja aktiivisuutta. Hunajas-
sa tällaisia ainesosia ovat oligosakka-
ridit eli sokerit, joissa useampia glu-
koosi- tai fruktoosimolekyylejä on liit-
tynyt toisiinsa. Ne toimivat maitohap-
pobakteereiden ravintona ja aktivoiji-
na ja muokkaavat siten suoliston mik-
robiflooraa.

Jo pieni annos vaikuttaa

Australialaisessa tutkimuksessa ha-
vaittiin, että jo ruokalusikallinen hu-
najaa päivässä paransi merkitsevästi 
keskivertokoehenkilön suoliston bak-
teeritasapainoa tukemalla hyödyllisiä 
bakteereita. Nämä hyvät bakteerit 
tuottavat puolestaan hyödyllisiä yh-
disteitä, jotka taasen suojelevat suo-
listoa monilta sairauksilta.

Parasta tässä tiedossa on se, että 
kaikissa hunajissa on näitä prebioot-
teina toimivia oligosakkarideja. Jos 
haluaa ravita suolistonsa mikrobeja 
oligosakkarideilla, kannattaa siis syö-
dä sitä hunajaa, josta pitää.

EU:ssa hunajaa 
ei saa myydä prebioottisena

Australiassa tietoa hunajan prebioot-
tisuudesta on hyödynnetty jo kaupal-
lisesti. Capilano Honey -niminen yritys 
myy Beeotic®-hunajaa, jota markki-
noidaan prebioottisena. Huomattavaa 
on, että markkinoitu ominaisuus on 
itse hunajalla, eli hunajaan ei ole 
lisätty mitään eikä siitä ole poistettu 
mitään. Yrityksen nettisivuilla ker-
rotaan, että jokainen erä testataan 
erikseen, jotta voidaan varmistaa sen 
sisältävän luonnollisesti vaikuttavia 
prebioottisia oligosakkarideja. Huna-
jan nimi on suojattu tavaramerkillä, 
ja sitä voi tilata noin 55 euron kilo-
hintaan esimerkiksi Amazonin verk-
kokaupasta.

Harmillisesti tätäkään hunajan 
terveysvaikutusta ei saa kuitenkaan 
EU:ssa käyttää hunajan markkinoin-
nin yhteydessä. Prebiootteja olisi tie-
tysti mielenkiintoista tutkia suomalai-
sista hunajista, mutta jos tiedon käyt-
täminen markkinoinnissa ei ole sallit-
tua, tutkimus menisi osittain hukkaan. 
Kuvassa 1 on esitetty suomalaisten 
hunajien oligosakkaridipitoisuuksia.

Beeotic®-hunajaa myyvän yrityk-
sen nettisivut: capilanohoney.com/
us-en/our-range

Artikkeli hunajan vaikutuksesta suo-
liston mikrobitasapainoon. Effect of 
honey in improving the gut microbial 
balance: https://academic.oup.com/
fqs/article/1/2/107/3860141

Hankkeen nettisivut: 
mehilaishoitajat.fi/

more-than-honey-hanke/
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