M

itä haittaa
energiajuomista on?

Energiajuomat eivät sovi
lapsille korkean kofeiinipitoisuutensa vuoksi. Lapsilla
havaitut haitat kofeiinista ovat
-kiihtyneisyys
- ärtyneisyys
- jännittyneisyys
- levottomuus
- ahdistuneisuus
- vieroitusoireet
- nukahtamisvaikeudet
- unen laadun heikkeneminen
Tölkillisestä (0,33 l) energiajuomaa saa kofeiinia noin
105 milligrammaa, isommasta
tölkistä (0,5 l) 160 mg. Ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä
havaitaan jo yli 125 mg:n
päivittäisillä annoksilla (50 kg
painava nuori). Kevyemmillä
henkilöillä haittavaikutuksia
esiintyy jo pienemmillä
kofeiinimäärillä.
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Energiajuomista voi aiheutua haittoja myös aikuisille.
Kofeiiniherkille ihmisille (usein
nuorille) energiajuomien runsas
käyttö voi aiheuttaa sydämentykytystä, hengenahdistusta,
vapinaa, huonovointisuutta ja
huimausta. Energiajuomia ei
suositella myöskään raskaana
oleville.

P

iristävätkö energiajuomat?

Piristävä vaikutus syntyy
kofeiinin ja tauriinin voimalla.
Tölkillistä energiajuomaa
(0,33 l) vastaava vaikutus saadaan
aikaan, kun pieneen kupilliseen
kahvia lisätään 3-4 sokeripalaa.

O

nko energiajuomien
ostolle ikärajaa?
Varotusmerkinnöistä
huolimatta energiajuomien ostamiselle
ei Suomessa ole
ikärajaa.
Joissakin maissa tiettyjen
energiajuomien myynti on kiel-

lettyä korkean kofeiinipitoisuuden vuoksi.

Voiko energiajuomiin tulla riippuvaiseksi?
Jo puoli tölkkiä energiajuomaa
päivittäin (viisikymmentä milligrammaa kofeiinia) riittää
kasvattamaan 50 kiloa painavan
nuoren kofeiininsietokykyä,
mikä on merkki kofeiiniriippuvuudesta.

V

oiko alkoholia
blandata energiajuomalla?
Viranomaiset ja tutkijat ovat
useasti varoittaneet alkoholin ja energiajuomien
yhteiskäytöstä.
Alkoholin ja
energiajuomien
piristävien ainesosien yhdistäminen
mahdollistaa sen,
että alkoholia voi
juoda enemmän
ennen väsymistä tai

sammumista. Yhteiskäyttö lisää
mm. tapaturmien ja väkivallan
riskiä.
Baareissa myydään energiajuomapohjaisia drinkkejä. Juomien sekoittaminen on yleistä myös
kotibileissä. Kaupoissa
myydään alkoholipitoista Croc-Tail -nimistä
energiajuomaa. Tämän
alkoholia sisältävän
juoman pakkaus on
samankaltainen kuin
tuoteperheen alkoholiton
energiajuoma Mad-Croc.
Tämä hälventää alkoholittomien
ja alkoholillisten juomien eroa
lasten ja nuorten silmissä. Myös
vanhemmat ja myymälähenkilökunta sekoittavat helposti
alkoholipitoisen ja alkoholittoman juoman.

Alkoholipitoisen Croc-Tailin
ja alkoholittoman Mad-Crocin
pakkaukset muistuttavat
toisiaan

E

distääkö
energiajuoma tuloskuntoa tai
palautumista
urheilusuorituksen jälkeen?
Energiajuomat eivät sovi
käytettäväksi treeneissä.
Juoma nostaa verensokeripitoisuutta voimakkaasti. Vastaavasti verensokeri myös putoaa
äkillisesti jälkeenpäin. Aikaa
energiajuomien nauttimisen ja
fyysisten harjoitteiden väliin tulisi jättää vähintään kaksi tuntia.
Energiajuomat eivät pysty
tehokkaaseen nestetasapainon
korjaamiseen eikä niitä pidä
sekoittaa urheilujuomiin.

V

oiko energiajuomalla korvata
välipalan?
Energiajuoma ei korvaa välipalaa. Sokeripitoisesta energia-

juomasta saa energiaa, mutta ei
elimistölle tärkeitä ravintoaineita. Tölkillinen energiajuomaa
sisältää keskimäärin 14 sokeripalaa ja 165 kcal energiaa.
Hyvä välipala (noin 200 kcal)
on esimerkiksi lihaleikkeleellä
päällystetty täysjyväsämpylä,
hedelmä ja maito. Energiajuoma
välipalana tuo turhaa energiaa,
joka köyhdyttää ruokavaliota.

M

itä vaikutuksia energiajuomilla voi olla
hampaisiin?

Energiajuomat ovat haitallisia
hampaille ja juomien lipittäminen tekee hampaisiin kohdistuvasta happohyökkäyksestä
pitkäaikaisen. Energiajuomat
aiheuttavat hampaiden reikiintymistä sekä hammaseroosiota
eli hampaiden kulumista.
Eroosio voi johtaa vihlontaan,
lohkeiluihin ja purennan
muuttumiseen. Lapsilla ja
nuorilla hampaat ovat alttiimmat
vahingoittumaan kuin aikuisilla.

Faktat
- Ensimmäinen ”virallinen” energiajuoma Battery rantautui Suomeen 1990-luvulla.
- Energiajuomia ovat mm. Red Bull, ED, Red Devil, Teho ja Mad-Croc.
- Suomalaiset käyttävät energiajuomiin vuosittain noin 100 miljoonaa euroa.
- Energiajuomat eivät sovi lapsille niiden sisältämän runsaan kofeiinin vuoksi.
Jos huomaat lapsella tai nuorella ahdistuneisuutta, päänsärkyjä
tai unettomuutta, tarkista kofeiinipitoisten tuotteiden käyttö.

- Alkoholia ei tule käyttää yhtä aikaa energiajuoman kanssa.
ESITTEEN LAATIJAT: Suomen Vanhempainliitto, Nuori Suomi, Terveys ry, Raittiuden Ystävät ry,
Suomen ASH ry, Elämäntapaliitto, Lappeenrannan raittiustoimisto
LÄHTEET: Elintarviketurvallisuusvirasto, Suomen Olympiakomitea, EUCAM, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Valvira
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M

itä energiajuomat ovat?

Energiajuomat ovat kofeiinia
sisältäviä virvoitusjuomia, joita markkinoidaan erityisesti jaksamiseen ja piristymiseen.
Ne eivät kuitenkaan ole tavallisia virvoitusjuomia. Viranomaiset edellyttävät energiajuomien pakkauksiin tekstin: ”Ei suositella
lapsille” sekä muita varoituksia.
Energiajuomat sisältävät
pääasiassa värjättyä ja
hapotettua vettä, kofeiinia,
tauriinia sekä vaihtelevasti
vitamiineja, guaranaa ja
ginseniä.

K

etkä juovat
energiajuomia?

Eniten energiajuomia ostavat nuoret kuluttajat, joihin juomien markkinointi usein
kohdistuu. Myös energiajuomajäätelö, -purukumi, ja -poretabletit sekä mehumaiset versiot
juomista vetoavat lapsiin ja nuoriin.

