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Lehdistötiedote 17.12.2013 

 
Helsingin Yliopistolta tutkimus BARF-ruokinnasta 
 
Koiran raakaruokinnasta ja sen hyödyistä saatiin lisää tutkimustietoa, kun 632 koiranomistajaa raportoi 
BARF-ruokavalion vaikutuksista oman lemmikkinsä terveyteen. 
 
Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa valmistunut tutkimus pohjautui Oy MUSH Ltd:n 
verkkosivujen kautta kerättyyn sensuroimattomaan, vapaamuotoiseen palautteeseen. Data koostui omistajien 
kirjoittamista raporteista, joissa he kuvasivat havaitsemiaan muutoksia oman koiransa terveydessä sekä 
lemmikin reaktioita uuteen ruokavalioon.  
 
Positiivisia vaikutuksia koiran terveyteen 
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 632 koiranomistajaa. Monen koiranomistajan kohdalla ruokavalion vaihtamisen 
perusteena oli koiran iho- (206, 33%) ja ruoansulatusongelmat (145, 23%), mutta apua haettiin myös oireisiin 
jotka liittyivät silmiin (38, 6%) ja virtsateiden toimintaan (15, 2%) tai muihin omistajan ilmoittamiin vaivoihin 
(18, 3%). 
 
Ruokavalion vaihtamisen jälkeen  
- 152 (74%) iho-ongelmista 
- 127 (88%) ruoansulatusongelmista 
- 30 (79%) silmiin ja 
- 8 (53%) virtsateiden toimintaan liittyvistä vaivoista sekä  
- 9 (50%) muista vaivoista ilmoittaneista koiranomistajista kertoi koiran toipuneen täysin. 
 
Koiranomistajat huomasivat myös muita yleisiä muutoksia koiran terveydessä. 127 (20%) omistajaa kertoi 
koiran turkin kunnon parantuneen. 119 (19%) raportoi ulosteiden määrän vähentyneen, niiden tuoksuvan 
miedommin sekä ruoansulatuskanavan toimivan paremmin. 81 (13%) koiranomistajaa pisti merkille koiran 
aktiivisuustason nousseen, 68 (11%) kertoi lemmikin yleisterveyden parantuneen sekä 47 (7%) mainitsi koiran 
mielialan kohonneen. 11 (2%) koiranomistajaa kertoi, että uuden ruokavalion myötä vältyttiin koiran 
lopettamiselta. 
 
Tämän lisäksi 36 (6%) vastanneista kuvaili koiran ulkoisen olemuksen muuttuneen lihaksikkaammaksi ja 19 
(3%) huomasi koiran hoikistuneen. Uusi ruokavalio oli auttanut joitakin omistajia myös koiran painon 
kontrolloinnissa: 18 (3%) koiranomistajaa oli onnistunut pudottamaan lemmikkinsä painoa, kun taas 62 (10%) 
raportoi että koiran painoa oli saatu nostettua toivotun verran. 
 
Moni jatkoi raakaruokintaa kokeilun jälkeen 
 
Kyselyyn vastanneista koiranomistajista kaksi (0,3%) eivät olleet tyytyväisiä muutoksiin. Kolme omistajaa 
(0,5%) aikoi lopettaa BARF-ruokinnan. Vastanneista 399 (63%) oli tyytyväisiä ruokavalioon, ja yhteensä 519 
(82%) omistajaa aikoi jatkaa BARF-ruokintaa. Kyselyn vastaajista 416 (66%) ruokkii koiraansa tänä päivänä 
100% BARF-ruokavaliolla.  
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Tuloksista pohja lisäselvityksille 
 
Kyselytutkimus oli muodoltaan vapaa ja perustui koiranomistajien omiin havaintoihin, minkä vuoksi on 
mahdollista, että tarkan sisältövaatimuksen puute on inspiroinut omistajia kirjoittamaan kokemuksistaan 
tavallista myönteisempään sävyyn. Toisaalta, jos kaikki omistajat olisivat tarkastelleet samoja, eläinlääkärin 
määrittelemiä vaivoja, tulokset olisivat saattaneet olla vielä positiivisempia. 
 
Näistä rajoitteista huolimatta tutkimuksen tulokset viittaavat vahvasti siihen, että raakaruokinnalla on 
positiivisia vaikutuksia koiran terveyteen. Vankkojen päätelmien tekeminen vaatii kuitenkin eläinlääkärin 
valvonnassa toteutettuja jatkotutkimuksia. 
 
Tutkimusta sponsoroivat Svenska Kulturfonden ja Oy MUSH Ltd. Rahoittajilla ei ollut vaikutusta dataan tai 
sen analysointiin. http://www.mushbarf.com/fi 
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