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Hevosenlihan käyttäminen ravintoaineena.
Referaatti esitelmästä, pidetty 25 p. toukokuuta Uudenmaan eläinsuojelus- 

yhdistyksen kuukauskokouksessa.

Esipuhe.
Vilkaisu vaan karttaan, ja me näemme, että se maa, jonka lap

sia ylpeillen tunnustamme olevamme, on kaukana pohjan perillä . . . 
Silmäys historian lehtiin, ja me huomaamme, että rakas isänmaamme 
on ollut monien kovien koettelemusten alaisena. Armas kansamme 
on muista otteluista puhumattakaan saanut vähä väliä taistella karua 
luontoa ja hyistä hallaa vastaan. Monasti on täytynyt pettua sekoit
taa leipään, monen polosen on ollut pakko nälkään nääntyä, kuolla.

Paraikaa taistelee osa kansaamme tuota armotonta vierasta, 
nälkää vastaan. Kuka voisi lukea niiden kärsimysten määrän ja ne 
kauhistuttavat tuskat, joita nämä poloset olisivat saaneet kestää, jollei 
kansalais-rakkaus olisi kurottanut heille avuliasta kättänsä.

Suurta ja jaloa on se avuliaisuus ja uhraavaisuus, josta meillä 
näinä aikoina on ollut niin monta esimerkkiä.

Mutta ei ole sanottu, että tätä avuliaisuutta riittäisi, jos esim. 
monta samanlaista huonoa vuotta seuraisi peräkkäin.

On luultavaa ettei silloin yleinen eikä yksityinen avuliaisuus 
riittäisi niin pitkälle kuin nyt.

Sen johdosta rohkenen minäkin kaikessa ystävällisyydessä huo
mauttaa arv. kansalaisiani siitä, että on oma asiamme oppia elämään 
niin, että tämmöisten koetusten aikoina voisimme toimeentulla.

Ensimmäisenä ehtona on tietysti säästäminen parempain aikain 
vallitessa. Ei ole kuitenkaan aikomukseni siitä puhua, enemmin 
kuin siitäkään, että metsämme ja maamme tarjoavat meille niin paljon 
Jumalan antimia, joita kaikessa välinpitämättömyydessä ylönkatsomme, 
tarkoitan sieniä ja marjoja, joita meillä ei pidetä ravintoaineina, vaan 
annetaan niiden muuttua maaksi jälleen, antamatta tarkoitustaan 
vastaavaa hyötyä.

Aikomukseni olisi sen sijaan puhua eräästä epäkohdasta, joka 
on suoranaisten ennakkoluulojen synnyttämä ja jonka poistaminen 
aina ja vielä enemmän kovien vuosien kohdatessa olisi ihmiselle suu
reksi avuksi ja hyödyksi. Aikomukseni olisi puhua siitä monipuoli
sesta sekä yksityisestä että kansallistaloudellisesta tappiosta, joka 
syntyy, kun emme käytä hevosen lihaa ravintoaineenamme.

Mutta historiasta näemme myöskin, ettei ainoastaan yksilöi vaan 
jopa kokonaiset kansakunnat ovat saaneet taistella täydellä todella 
päästäkseen vapaiksi aikojen aiheuttamista ja varsinkin uskonnollisista 
syistä heihin juurtuneista tavoista. Esitelmästäni toivon käyvän sel
ville, että ne syyt, mitkä satoina vuosina ovat estäneet meitä käyt
tämästä hgjajs^agö^aravintqaineenamme, ovat siksi mielettömiä ja 
aihe§i*Öm^fsSi|jja iijisJ01Hl(®iS5^Ä*7Tttepua. Suomen järkevä kansa,
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sinii joka olet voittanut niin monet kovemmatkin taistelut, sysää luo- 
tasi tuo vanha ennakkoluulo ja muuta tuo esiisiltä perimäsi epäkäy
tännöllinen katsantokanta, niin siitä on oleva moninkertainen hyöty 
ja siunaus.

Pikakuvia vanhan hevosen elämästä.
Ehdottomasti surkuteltavin kotieläimistämme on tuo jalo ja hyvä 

hevonen, joka sanomattomalla kärsivällisyydellä ja napisematta on 
ihmiselle avuliaisena hänen monissa töissään ja toimissaan, saaden 
palkakseen mitä suurimpia kärsimyksiä ja julmuutta. Nuorena ja 
voimakkaana tulee usein hevosen osaksi liikaakin hemmottelua ja 
hyvyyttä, mutta kuta vanhemmaksi se käy, kuta vähemmän se voi 
hyödyttää, kuta enemmän se kaipaisi hoitoa ja hellyyttä, sitä huonom
min sitä ruokitaan ja hoidetaan, sitä enemmän sitä rääkätään ja 
kiusataan kovalla työllä ja tylyllä kohtelulla. Ei todellakaan mitään 
eläintä kohdella niin sanomattoman huonosti kuin juuri tuota jaloa, 
hyvää hevosta. Katsokaamme tuonne kadulle, tuollahan se taas tulee, 
kivikuormaansa vetäen, tuo vanha tuttu ystävämme, joka 10 vuotta 
sitte reippaasti ja helposti kiidätti ajoneuvoja eteenpäin. Voi mim
moiseksi se nyt on käynyt: laiha, lyötetty ja paikka paikoin
karvaton, pää maahan painuneena hoipertelee se juopuneen tavoin 
eteenpäin raastaen suurilla kivimöhkäleillä lastattuja rattaita peräs
sään. Ilmeinen kärsimys ja tuska näkyy noista ennen kirkkaista, 
niin paljon puhuvista, nyt lasimaisiksi muuttuneista silmistä, kun 
raaka ajuri, sen sijaan että soisi vanhukselle hengähdyksen aikaa, 
lyö sitä piiskan varrella päähän, mahan alle ja jalkoihin. Kaula, 
joka nuorena oli kaareva, töröttää nyt, harmaaksi käyneen tuuhean 
harjan painamana kankeana ja oikoisena ikäänkuin se sillä koettaisi 
saada pehmeään liejuun vajonneen kärrin pyöriä liikkeelle. Nuo 
oikoiset, solakat jalat, joilla ennen taival helposti katkaistiin, tutisevat 
nyt väristen potkujen sinkoillessa nivusiin. Ei kuulu hyvää sanaa, 
jolle hevonen niin suurta arvoa panee, vaan kirouksia toinen toistaan 
meheämpiä tulvii paatuneen luonnon herran suusta. Nyt se kaatui 
ponnistuksistaan ja tuossa se lepää poikkipuolin aisaa, äänetön kipu 
katseissaan. Rinnustimen ja muitten hihnojen aukaistua pompahtaa 
se väristen ylös- ja sama kamala leikki jatkuu jälleen.

Jos hevonen voisi parkua ja valittaa kuten muut eläimet, kai- 
kuisivat katumme ja kujamme tämän, onnettomimman luoduista, vali- 
tushuudoista.

Ennen mainittujen onnettomuuksien lisäksi ei vanha hevonen 
öisin voi paneutua pitkäkseen, jäykät jäsenet tekevät laskeutumisen 
ja ylösnousemisen mahdottomaksi^ sen täytyy uinahtaa seisoalla. Kun 
vielä otamme huomioon sen seikan, että tuommoinen vanha hevonen, 
jota pidetään kovassa työssä ja rääkätään, siitä niin hermostuu, ettei 
saata moneen aikaan syödä, niin käy tuon poloser. asema meille yhä 
selvemmäksi. Hyvin sopiva on se nimitys hevoselle, jonka eräs rans
kalainen kirjailija sille antoi, kutsuessaan sitä »työn marttyyriksi».

*
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Nälkäisenä, viluisena, tuskien vaivaamana, työhön pakoitettuna, 
lyötynä, rauhattomana, levottomana täytyy hevosen usein monta vuotta 
vartoa mitä tuskallisimpaa kuolemaa. Voi sinä kurja, onneton eläin! 
sekö on palkkasi uskollisuudestasi, kärsivällisyydestäsi ja ihmiselle 
osoittamastasi palveluksista.

Mitä voisimme tehdä hevosen vaivain helpoittamiseksi.
Edellisessä luvussa näemme hevosen todellakin olevan paran

nusta kaipaavassa tilassa. Kenen asia on ryhtyä parannuspuuhiin? 
20:nen vuosisadan sivistyneen yhteiskunan. Ilolla sopii mainita että 
meillä ylimalkaan ollaan uhraavaisia, kun on kysymys kansan talou
dellisen aseman parantamisesta. Tällä alalla on vielä paljon työtä. 
Tosin valtio, maanviljelys- ja hevosystäväin seurat ostavat ja palkitsevat 
hyviä hevosia, siinä kaikki. Laki eläinten rääkkämisestä ja kidutta
misesta on vanhanaikainen ja puutteellinen, järjestyksen valvojat 
useassa paikassa maatamme eivät sano olevansa velvolliset työsken
telemään eläinten vaan ihmisten eduksi ja suuri yleisö on välinpitä
mätön. Ainoat, jotka innolla ja tarmolla taistelevat" hevosen hyväksi, 
ovat eläinsuojelusseurat. Viimeisinä vuosina on muutama satakunta 
noita täysin palvelleita raukkoja näitten seurain kautta saanut lopun.

Mutta vaikkapa laki olisikin ankarampi, vaikkapa järjestyksen 
valvojat uhraisivatkin enemmän aikaa eläinten eduksi, ei asia koko
naan parantuisi. Tiedämmehän kaikki, että useimmiten köyhillä ja 
vähävaraisilla on huonoja hevosia. Jos lain kirjaimen kovuudella 
meneteltäisiin näitten kanssa, joutuisi suuri osa heistä mierontielle.

Mutta on yksi tepsivä keino, ja se on tuon  va nhan  en n a kko
lu u lo n  p o is ta m in e n , ettei muka hevosen liha kelpaa syötäväksi ihmi
selle. Se luulo on poistettava ja kansa on totutetteva käyttämään he
vosen lihaa ravinnokseen.

Vasta sitte kun hevosen lihaa ruvetaan käyttämään ravintoai
neena, häviävät nuo uuvuksiin ajetut hevos-raukat kaduiltamme, sillä 
silloin voittaa hevosen omistaja enemmän, jos hän aikanaan myy työ
hön kykenemättömän hevosensa teurastajalle, kuin jos hän kiduttaa 
sitä siksi kunnes se kaatuu kuoliaana maahan tai kuopataan haaskana. 
Olen varma siitä, että monikin hevosen omistaja mieluummin möisi 
halvemmallakin hinnalla hevosensa teurastajalle, kuin antaisi sen 
markkinahuijareille rääkättäväksi, jollei juuri kuoliaaksi, niin ainakin 
puolikuoliaaksi.

Mutta siihen ei ole tilaisuutta asiain nykyisellä kannalla ollessa. 
Jos joku teurastaja tahtoisi ostaa tuommoisen hevosen, ei hän sitä 
voi, kun maassa ei käytetä hevosen lihaa ihmisen ravintona. Sikain 
ja koirain ruoaksi jokunen ostaa tuomoisen hevosparan, mutta mak
saa siitä ainoastaan muutaman markan.

Toisin olisi, jos alkaisimme oivaltaa asian oikean laidan ja ru- 
peisimme] käyttämään lihaa ravintoaineenamme. Silloin voisi liha 
kohota 40— 50 p. kilo ja tavallisesta hevosesta saada 100— 150 mkaa.

Usein kuulee sanottavan: en pelkäisi syödä vähä nuoremman 
hevosen lihaa, mutta tuommoisten vanhain loppuun ajettujen rauk-



käin lihaa en suuhuni pane. Mutta kuulkaas, oletteko uspin kuulleet 
tämmöisiä valitusvirsiä laulettavan kuin on ollut kysymäksessä van
han lehmän tai sonnin lihan syöminen. Eipä juuri, ja molempain 
liha on yhtä sitkeätä. Mitähän arv. maanviljeliämme tuumisivat, jos 
lehmä vanhaksi tultuaan ja lakattuaan lypsämästä tuomittaisi kuo
pattavaksi.

Niin pian kuin epäluulo hevosen lihan käyttämistä vastaan ka
toaa, muutuvat asiat kokonaan. Silloin käy hevosen omistajalle 
edulliseksi myydä hevosensa teurastajalle ennenkuin se on loppuun- 
ajettu. Kuta enemmän lihaa ruvetaan käyttämään, sitä paremmaksi 
se muuttuu.

On aivan aiheeton ja mieletön se ennakkoluulo, joka estää ihmisiä käyt
tämästä hevosen lihaa ravintonaan.

Tuskin lienee yhtäkään ihmistä, joka pätevistä syistä ei söisi 
hevosenlihaa. Jokainen tietää hevosen ylimalkaan olevan puhtaan 
eläimen ja kaikista kotieläimistämme puhtaimman ja herkkätuntoi- 
simman ruokansa suhteen. Hevonen syö ainoastaan hyvää, terveel
listä ravintoa ja juo puhdasta, kirkasta vettä sekä näkisi ennen näl
kää kuin söisi semmoisia pilaantuneita ravintoaineita, joita nautaeläin 
ja sika mielellään svövät.

Hevosen lihan maku eroaa niin hienosti nautaeläimen lihan 
mausta, että ihmiset usein erehtyvät ja tietämättänsä syövät hevosen 
lihaa nautaeläimen lihana. Rikkaat herkkusuut syövät usein pidois
saan esm. Italialaista Salamimakkaraa, joka on valmistettu aasin ja 
muulin lihasta. Tätä makkaraa pidetään erityisenä harvinaisuutena 
ja siitä maksetaan korkeat hinnat. Meidän säätyhenkilömme sekä 
työmiehet kaupungeissa käyttävät usein ravintonaan' tuota" paksua 
punaista lihamakkaraa', jota sanotaan metvurstiksi. Se on yksin 
omaan (ainakin venäläinen), sanotaan, valmistettu hevosen lihasta. 
Meillä syödään paljon palvattua hevosen lihaa. Tunnen erään hen
kilön lähellä kaupunkiamme, joka viime vuonna käytti sadan hevosen 
lihat ihmisravinnoksi, juuri metvurstin ja savustetun lihan muodossa. 
Eihän sen oikeastaan pitäisi ihmetyttää tuon asian, kun muistamme, 
että tämä sama kansa viime vuosisadan alkupuolella suuresti peläten 
uskalsi kylvää jonkun kappaleen noita meidän päivinämme niin tar
peellisia ja maukkaita perunoita peltoihinsa. Niidenkin suhteen val
litsi ennakkoluuloja semmoisia kuin että ne ruuaksi käytettyinä 
aikaansaisivat kuumetta, että niistä vahingoittuisi pelto j. n. e.

Hevosen lihan vahingoittavista ominaisuuksista ei ole kuulunut 
mitään. Syy siihen, ettei sitä yleisemmin käytetä ravintoaineena, on 
haettava eräästä kirkollisesta kiellosta. Paavi oli näet kovan ran
gaistuksen uhalla kieltänyt Thorin ja Odinin palvelijoita, jotka olivat 
kääntyneet katoliseen uskoon, uhraamasta. Estääkseen kansaa kään
tymästä takasin entiseen uskoonsa, poistettiin kaikki ne tavat, jotka 
muistuttivat entistä uskoa. Niinpä ei sallittu ravintona käyttää tuota 
yleisesti hyväksyttyä ja juhlaaterioilla käytettyä hevosen lihaakaan.
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Kova oli taistelu ja kauvan kesti ennenkuin tämä kirkollinen 
määräys sai jalansijaa. Vuosisata toisensa perään vieri nyt taas 
historian kalmistoon, ennenkuin tämä vanha tapa saadaan juurinen 
kitketyksi germanilaisista, skandinaavisista ja brittiläisistä kansoista.

Kaikkialla, minne ei pyhän paavin käsky ulottunut, on lakkaa
matta käytetty hevosen lihaa ravintoaineena.

Ääretön on se vahinko, jonka tämä tuhat vuotta sitten kansaan 
juurrutettu käsky on aikaansaanut. Arvaamaton on se kansallista- 
loudellinen tappio, joka seuraa tätä nyt niin vaikeasti poistettua kieltoa.

Jos vaan ajattelemme, että terve, työhön kykenevä mies vuosi 
vuodelta aamusta iltaan kulkee juhdan perässä joka töin tuskin 
pääsee liikkumaan, sen vähemmin voi vetää tarkoitustaan vastaavaa 
maanviljelyskalua tai muuta kuormaa, kun ajattelemme sitä puut
teellista ja puolinaista työtä, joka on seurauksena tästä, kun ajatte
lumme sitä ajanhukkaa, mikä siten syntyy, niin me kerrassaan kau
histumme. Mutta ystäväni, kaikista enin kituu tuo voimaton, viallinen 
hevosparka, joka kirouksien, sadattelujen ja piiskan lyöntien sinkoil
lessa kahden puolin kylkiä huokaa ja vaikeroi, vetäen kaikkivaltiaan 
vihan ihmislapsen ylitse.

Hevosen liha on ravitsevaisinta ja terveellisintä lihaa.
Että hevosen liha sisältää enemmän ravintoarvoa kuin muitten 

eläinten liha, ovat’ sekä kokemus että tieteelliset tutkimukset toteen 
näyttäneet. Niinpä hevosen liha sisältää 74,50 %  vettä ja 25,50 %  
kuivia aineksia. Raavaan lihassa on 76 %  vettä ja 24 %  kuivia 
aineksia; vasikan liha sisältää 78,85 %  vettä ja 21,15% kuivia ai
neita. Raavaan lihassa on 21,96% lihaksiamuodostavia typpiyhdis- 
tyksiä, hevosen lihassa 22,20 % . Hevoson lihan kuivissa aineosissa 
on 15 %  typpiä, raavaan lihassa vaan 13,5 % .

Hevosen lihasta keitetty liemi on erittäin voimakasta ja ravit
sevaa. Se sisältää kaksi kertaa enemmän typpipitoisia aineita kuin 
yhtä suuresta,palasta lehmän lihaa keitetty liemi. Siitä syystä käy
tetäänkin tätä lientä monessa sairashuoneessa heikoille sairaille. Kun 
keskiikäisen, tavallisessa kunnossa olevan hevosen liha huolellisesti 
suolataan, on se makunsa ja hajunsa puolestn kovin yhtäläistä han
hen lihan kanssa. Tämä^yhtäläisyys syntyy siitä, että hevosta ruoki
taan kauroilla. Yksinomaan heinillä ruokitun hevosen liha ei ole 
sen makuista.

Hevosen rasva on sian rasvaa sulavampaa jota paitsi se on 
näkyisämpääkin. Hevosen rasvä sisältää 4 %  steariniä, 96 %  öljyä. 
Sian rasva 38 %  steariiniä ja ainoastaan 62 %  öljyä, edellämainitun 
eläimen rasva sulaa, -f- 300 C. jälkimäisen -)- 40 ° C.

Arvokas ominaisuus hevosen lihalla on se, että se pysyy kau- 
vemmin pahentumatta niinhyvin raa’assa kuin savustetussa tai keite
tyssä muodossa.

Pääasiallinen syy, minkä tähden hevosta olisi käytettävä teu
rastus eläimenä, on se, että sen liha on niin terveellistä.
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Nautaeläimissä ja sioissa esiintyviä tauteja, n. k. trikiinejä ja nä- 
päriä, jotka tekevät niiden lihan kelpaamattomaksi, ei ole hevosessa 
olemassakaan. Varsinkin tuo vaarallinen nystyrätauti (tuberkuloosi), 
joka niin yleisesti on ilmestynyt nautaeläimissä, esiintyy ani harvoin 
hevosissa. Ennenkuin luomme silmäyksen omiin oloihimme, tuber
kuloosin suhteen, ei haitanne katsoa sen tuhoa niissä maissa, joista 
meille vuosi vuodelta tuodaan nautaeläimiä maatiaiskarja rotumme 
parantamiseksi. Preussin pääkaupungin, Berliinin maistraatin halli
tuksen kertomuksesta vuodelta 1890 näkyy, että kaupungin teurastus- 
laitoksessa oh teurastettu vuoden kuluessa 124,593 nautaeläintä. Näistä 
oh 14,793 tuberkuloosin saastuttamia siis 12 %  tai 1 joka 8 V2 eluk
kaa kohti. Näistä 14,793 nystärätautisesta tuomitsi terveyspoliisi 
1586 kokonaan kelpaamattomiksi ja maahan kaivettaviksi. Jälelle 
jääneistä 13,207:sta käytettiin ravinnoksi terveet ruumiin osat. Saman 
Berliinin keskus hevosteurastuslaitoksessa ynnä sen 45 haaraosas
tossa teurastetuista 8471 hevosesta ei ainoassakaan huomattu nystyrä- 
tautia. Preussin 183 yleisessä teurastuslaitoksessa v. 1890 teuraste
tuista 483,721 nautaeläimestä oh nystyrätautisia 30,118, siis joka 16 
eläin s. o. 6 x/3 °/o jota vastoin teurastetuista 53,281 hevosesta 40 oh 
nystyrätautisia s. o. 0 ,80%  tai 1 kutakin 1,332 hevosta kohti.

Meidän maassamme on lihan tarkastus ylimalkain huononpuo- 
leisella kannalla. Minun ei ole onnistunut saada tilastollisia tie
toja muualta kuin Helsingin oloista ja niistä käy selville, että ylei
sessä teurastushuoneessa esim. vuonna 1900 kaikkiaan on teurastettu 
39 hevosta, 895 sonnia, 2338 lehmää, 2254 mullikkaa, 45 vasikkaa, 
916 sikaa ja satakunta lammasta.

Hevosen liha on ollut vapaata kaikista tautimuodostuksista, 
mutta' kaikkiaan teurastetuista nautaeläimistä on 42 ollut nystyrä
tautisia. %  on ainoastaan 0,76.

Huomattava on. että sekarotuisissa tämä %  on 12,62, kotimai
sissa ainoastaan 0,63 % .

Lihantarkastusasemalla samaan aikaan tarkastetuista 2,110 elu
kasta on 1 havaittu olevan nvstyrätautisen, 24 ovat olleet pilaantu
neita ja 30 siassa on ollut taudin siemeniä.

Ihmetellä täytyy, kuinka yhteiskunta tyytyy tämmöiseen tarkas
tukseen. Jos laskemme yhteen tarkastetun lihan, niin se nousisi 
%  miljoonaa kiloa enemmäksi. Jos jokainen Helsinkiläinen käyttäisi 
230 grm . lihaa päivässä ravinnokseen niin menisi Helsingissä vuo
dessa 82 V2 miljoonaa kiloa. Tästä määrästä tarkastetaan vaan 5 mil
joonaa, siis söisimme 77 miljoonaa kgr. tarkastamatonta lihaa.

Se on suuri kansallistaloudellinen tappio, ettei hevosen lihaa käytetä 
ihmisten ravintoaineena.

Kun meillä ei käytetä hevosen lihaa ravintoaineena, on vaikeaa 
tehdä tarkempia laskuja siitä syntyvästä tappiosta, mutta luomalla 
katseen ulkomaalaisiin oloihin me voimme saada jonkinmoisen käsi-
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tyksen asiasta. Preussissa oli viimeisten laskujen mukaan 8,852,000 
hevosta. Tästä luvusta kuolee aina vuosittain 257,000 keskimäärin 
15 vuoden ikäistä hevosta. Näistä 257,000:sta teurastetaan 86,000, joista 
paras liha käytetään ihmisten, huonompi koirain ruuaksi. Loppujen 
171,000 liha heitetään hukkaan, lukuunottamatta muutamien satojen, 
joka käytetään teknillisiin tarkoituksiin, liiman valmistukseen j. n e.

Jos laskemme yhden teurastetun hevosen lihat vaikkapa vaan 
150 kg:ksi, mikä ei pitäisi olla liioteltua, kun hevonen keskimäärin 
elävänä painaa 450 kg., niin kaivetaan Preussissa vuosittain maahan 
noin 10 miljoonaa kiloa hevosen lihaa.

Jos hevosen lihaa käytetään ravintoaineena ja tämä summa 
myytäisiin vaikkapa 40 p. kg., niin saadaan tulokseksi 4 miljoonaa 
markkaa. Nätti summa.

Meillä Suomessa oli v. 1900 hevosia 274,856. Näistä kuoli 
18,000. Jos käytämme noita saksalaisia numeroita ja kerromme 
18,000X150, niin heitetään meillä köyhässä Suomessa vuosittain 2 
miljoonaa 700 tuhatta kgr. terveellistä ravintoainetta hukkaan.

Jospa kg:sta täälläkin maksettaisiin 40 p., niin olisi tuo lihamäärä 
maksanut yli yhden miljoonan markan.

Se tahtoo toisin sanoen sanoa, että noista hevosista, joita nyt 
otetaan puoliväkisin pois, tai myydään 3, 5, 10 jopa 15 mk., saatai
siin 60 mk. paikoille kappaleesta. Rahaahan olisi sekin.

Laskekaamme vielä toisella tavoin. Yleisenä sääntönä on, että 
ihmisen toimeentullakseen ja terveenä pysyäkseen tarvitsee syödä 
päivässä 230 grm. lihaa. Tämän laskun mukaan voisi 40,000 ihmistä 
vuoden ajan saada tästä lihamäärästä terveellisen ravinnon, sen si
jaan että he nyt tyydyttävät vatsansa vaatimukset kahvilla, perunoilla, 
surogaateilla y. m. vähemmin ravitsevaisilla ja epäterveellisillä ra
vintoaineilla.

Paljon siis ennakkoluulo meillä maksaa.
Jos hevosen lihan käyttäminen ravintoaineena tulisi yleiseksi 

niin teurastettaisiin varmaankin maassamme kaksi vertaa enemmän 
hevosia, joten summat tulisivat kaksinkertaisiksi.

Suoranaiset seuraukset hevosen lihan käyttämisestä ravintoai
neena eivät lopu tähän. Silmäilkäämme esim. hintoja ennen ja nyt. 
Siihen aikaan kuin ei vielä hevoslihaa käytetty ravintoaineena, mak
soi rankkuri Saksassa 10— 15 m., Ranskassa 12— 15 hevosesta, nyt 
maksaa hevosteurastaja Saksassa 30— 70, Ranskassa 80— 200 mrk. niistä. 
Tästä käy selville, että ihmisravinnoksi kelpaavan hevosen hinta kes
kimäärin on noussut Ranskassa 100 markalla. Hevostenkasvattajien 
vuotuinen tulo nousi siis 4 miljoonalla markalla. Eipä tekisi pahaa 
tuommoinen hinnan ylennys meidänkään maassamme.

Myöskin hevosrodun parantamiselle olisi tästä ääretön hyöty. 
Aivan luonnollista olisi, ettei heikkorakenteisia ja huonoista vanhem
mista syntyneitä varsoja hoidettaisikaan, vaan semmoiset jo nuorena 
myytäisiin teurastajille. Siten jäisi kasvamaan ainoastaan täysin ter
veitä ja hyvärakenteisia, joista aikaa myöten varttuisi vahvoja sekä 
siitos- että työhevosia. Eipä markkinakenttämme ja katumme sitte
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eriään viliseisikään noita raajarikkoisia kuluneiksi ajetuita rauk
koja. Entä sitten hinta. Silloin saataisiin ei kovinkaan kummalli
sista hevosista 4— 500 m. ja jota nyt pidetään parhaimpain hintana.

Niissä maissa, joissa hevosen lihaa käytetään ravintoaineena, on 
koko hevosrotu ikäänkuin vahvistunut. Niinpä painuivat hevosen lihat 
keskimäärin Ranskassa v. 1866 190 kiloa, 15 vuotta myöhemmin v. 
1881, jolla välin hevosen lihaa oli käytetty ravintoaineena, painoivat 
ne 225 kg.

Sitä se ennakkoluulojen voittaminen aikaansaa.
Helposti ymmärrämme, miten työ tämmöisillä juhdilla sujuu. 

Toista se on kuin meillä, jossa nuo hevoshaamut tuskin jaksavat lii
kutella suuria nykyaikaisia auroja ja äkeitä.

Tietysti tuommoinen vahva hevonen kestäisi paremmin tauteja 
ja  ̂ epäedullista ilmastoa ja sillä tavoin säästyisi lääkärit, lääkkeet ja 
sairastaessa hukkaan kulunut aika.

Kansalaiset, mielestäni olisi aika meilläkin ryhtyä parannuspuu- 
hiin tässä suhteessa.

Kenen olisi ensiksi ryhdyttävä työhön? kysytään. No jollei muit
ten, niin eläinsuojelusseurain. Ehkäpä he laupeitten ihmisten avus
tamina tälläkin alalla voisivat olla tienraivaajina. Miten alkaisimme 
siis? Tekemällä yksimielisen päätöksen lievittääksemme »työn mart
tyyrin» kovaa kohtaloa.

Kovaksi täytynee sitä kutsua verratessamme sitä esim. muitten 
kotieläinten kohtaloon. Tavallistahan on että ihminen huomattuaan 
muitten eläintensä riutuvan ja laihtuvan, ontuvan ja sairastavan tekee 
niistä lopun, mutta hevosesta sanotaan: Vanha olet —  kohta kuolet 
—  otetaan pois viimeinenkin voima, elonmerkki sitä ennen, ja pot
kimalla, lyömällä, tuuppimalla tuo onnettomista onnettomin vielä liik
kuu. Ihmetellä täytyy, ettei tuo muutoin niin pelkurimainen ihminen 
pakene ja piiloudu noita tunnon rauhaa polttavia katseita, jotka pa
lavat tuon sorretun eläimen silmissä, sen rukoillessa armoa ja lau
peutta luomakunnan ruunulta. Älkäämme rauhoittuko ennenkuin 
saamme hevoselle siedettävämmän elämän ja kuoleman. —  Miten 
jatkettaisi: levittäkäämme kautta maamme tietoja hevosen lihan ter
veellisyydestä ja siitä monipuolisesta taloudellisesta hyödystä, mikä 
sen ihmisten raakaaineena käyttämisestä koituu. Tämä taas käy 
päinsä esitelmien ja lentolehtien kautta. Perustakaamme hevosteu- 
rastuslaitoksia, pankaamme toimeen yleisiä aterioita joissa etupäässä 
syödään hevosen lihaa.

Sanalla sanoen: meidän velvollisuudemme on saada kansas
tamme poistetuksi tuo perätön ennakkoluulo, ettei muka hevosen lihaa 
voida käyttää ravintoaineena.

Samalla kun tuo ennakkoluulo katoaa, sarastaa uusi parempi 
aika meidän rakkaalle monasti hyvinkin ahtaissa oloissa elävälle 
kansallemme ja sen uskollisimmille työtoverille taistelussa toimeen
tulostamme — hyvälle hevosellemme.

T . F . — .


