Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

IN FINNISH
Lehdistötiedote
PATHWAY-27 projekti viitoittaa tietä elintarvikeinnovaatioille
tieteellisesti todistettujen terveyshyötyjen avulla

Euroopan valtiot käyttävät joka vuosi miljoonia euroja erilaisten elintasosairauksien, kuten
metabolisen oireyhtymän, sydänsairauksien ja diabeteksen hoitoon. Oikeanlainen ruokavalio voi
merkittävästi laskea elintasosairauksien riskiä, mm. madaltamalla verenpainetta sekä veren
rasva- ja glukoosipitoisuuksia. Täten on perusteltua varmistaa maukkaiden ja tieteellisesti
terveellisiksi todistettujen elintarvikkeiden laaja saatavuus. EU-rahoitettu PATHWAY-27
-projekti1 (www.pathway27.eu) pyrkii juuri tähän.

Projektissa tutkitaan valittujen bioaktiivisten komponenttien vaikutuksia ja mahdollisuuksia
elintarvikkeiden raaka-aineina. Tavoitteena on kehittää elintarvikkeita, jotka sisältävät
bioaktiivisia komponentteja, ja täten parantavat merkittävästi ihmisten terveyttä ja hyvinvointia,
kun niitä käytettään osana normaalia ruokavaliota. Valitut kolme mallikomponenttia ovat DHA
(docosahexaenoic acid), BG (beta-glukaani) ja AC (antosyaani). Näitä tutkitaan kolmessa eri
mallituotteessa: leipomo-, maito- ja munatuotteissa. Projektissa pyritään kehittämään
teknologisia ja ravitsemustieteellisiä menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa myös suuremmalle
joukolle erilaisia bioaktiivisia raaka-aineita ja elintarviketuotteita.

PATHWAY-27 -projektin tavoitteet ovat:
• Ymmärtää paremmin valittujen bioaktiivisten komponenttien mahdolliset terveyshyödyt
ja toimintamekanismit.
• Kehittää parempaa reseptiikkaa bioaktiivisilla komponenteilla rikastetuille tuotteille,
joilla on tieteellisesti todistetut terveysvaikutukset.

Projektissa bioaktiivisista komponenteista saadun tietämyksen avulla laaditaan ohjeistuksia ja
käytäntöjä seuraaville asioille:
• Kliinisten interventio-tutkimusten suunnitteluun,
• Uusien innovatiivisten biomarkkerien validointiin, ja
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• Bioaktiivisilla komponenteilla rikastettujen tuotteiden terveys- ja ravitsemusväittämien
oikeaksi todistamiseen

Erityiset ohjeistukset elintarviketeollisuutta varten auttavat kasvattamaan innovaatioiden
mahdollisuutta ja pk-yritysten kilpailukykyä sekä tuomaan lainsäädäntöön liittyvät menettelyt
paremmin elintarvikeyritysten ulottuville.. Lisäksi tämä projekti tulee tukemaan terveys- ja
ravitsemusväittämiin liittyvän lainsäädännön toteutumista Euroopan-laajuisena.

VTT:n rooli tässä hankkeessa on toimia työpaketin nro 4 vetäjänä. Tässä työpaketissa
keskitytään bioaktiivisilla komponenteilla rikastettujen elintarvikkeiden tuotantoon. Tärkeimmät
tavoitteet ovat korkealaatuisten bioaktiivisten raaka-aineiden sekä näitä sisältävien elintarviketuotteiden

valmistaminen

teollisuusmittakaavassa.

Nämä

tuotteet

päätyvät

lopulta

valintaprosessin jälkeen kliinisiin esi- ja interventiokokeisiin, joissa on mukana 100 (esitutkimus)
tai 800 ihmistä (varsinainen interventio). VTT:llä on myös mukana työpaketissa nro 2, jossa VTT
kehittää

beta-glukaania

sisältäviä

leipomotuotteita

sekä

analysoi

beta-glukaanin

kokonaispitoisuuden sekä molekyylipainon kaikista eri elintarvikematriiseista (prosessoinnin
jälkeen).
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Huomautus toimittajille:
1
PATHWAY-27 on lyhenne englanninkielisistä sanoista: "Pivotal Assessment of the Effects of
Bioactives on the Health and Wellbeing, from Human Genoma to Food Industry". Projekti on
EU:n seitsemännen puiteohjelman tukema ja sitä koordinoi Bolognan yliopisto Italiasta.
Projektissa on 25 partneria Euroopan eri maista ja erilaisista organisaatioista: yliopistoista,
tutkimuslaitoksista sekä pk-yrityksistä. PATHWAY-27 käynnistyi 1.2.2013 ja kestää viisi
vuotta.
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