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1. Üldiseloomustus ja toitumisalane teave 

Tatar on taimeperekond tatraliste sugukonnas. Tegemist ei ole teraviljaga/ kõrrelisega. Tatar 

on rohttaim, mis kuulub ühte perekonda hapuoblika ja rabarbriga ja tema vili on pähklike. 

Eestisse toodi tatar XVIII saj Siberist, kus seda kasvatasid tatarlased. Sealt ka nimi - tatar. 

Toiduks kasutatakse tatart toortatrana või röstituna. Vili jahvatatakse kruubiks, tanguks, 

mannaks või jahuks või pressitakse helvesteks. Tatart kasutatakse ka mee- ja ravimtaimena. 

Tatraviljas on kuni 18% valku, B-rühma vitamiine ning ohtralt mineraalaineid (rauda, tsinki, 

kaaliumi, seleeni, vaske), oomega-3-rasvhappeid. 

Toitumisalane teave 100 g kohta: energiasisaldus 1480 kJ / 353 kcal; rasvad 3,4 g, millest 

küllastunud rasvhappeid 0,7 g; süsivesikud 71,5 g, millest suhkruid 0 g; valgud 13,3 g; 

kiudained 14 g; sool 0,0025 g. 

Tatra viljas olevad valgud sarnanevad kaunviljaliste valkudega. Tatravalgu aminohapetest on 

tähtsaim lüsiin, peamiselt koosnevad tatravalgud aga globuliinist ja gluteliinist, seetõttu 

omastab inimese organism neid valke kergesti. Tatrast saadav valk on väga kõrge kvaliteediga, 

sisaldades kõiki kaheksat asendamatut aminohapet. Seega sobib tatar ideaalselt taimetoitlastele. 

Tatras pole gluteeni, tänu sellele on ta seeditav ka neile, kes ei saa gluteeni pärast teravilju süüa. 

Tatratera sisaldab rohkesti (mõnedel andmetel kuni 50%) tärklist ning ka mitmesuguseid 

rasvaineid, teiste kõrval tähtsat rasvhappeühendit letsitiini, mis hoiab organismi rakke noore ja 

tervena. Mineraalainetest on tatras palju inimesele väga vajalikku ränihapet, aga ka kaaliumi, 

kaltsiumi, magneesiumi, rauda ning vitamiine. Nimetamisväärt on karotiini (A-vitamiini 

provitamiin) ja B-rühma vitamiinide sisaldus. Tatras on kaks olulist flavonoidi - rutiin ja 

kvertsetiin. 

Kuigi tatral pole nii tugevat kesta kui teraviljadel, on ta siiski suhteliselt hea kiudainete allikas. 

 

2. Tatrajahu 

Tatrajahust võib valmistada pannkooke, kooke, küpsiseid, leiba, sepikut, karaskit, körti, putru, 

kisselli jne. Kuna tatrajahu ei sisalda teraliimi/kleepvalku, siis segatakse küpsetiste 

valmistamisel seda sageli nisujahuga. Samuti kasutatakse palju muid erinevaid jahukooslusi – 

rukki-, kaera-, odra-, riisi-, maisi-, kookos-, mandli- jmt jahudega. Kas üksi või erinevates 



 
 

kooslustes kasutatuna on see tänuväärt tooraine gluteenivabade toodete valmistamiseks. 

Vahepeal on väga tore nii vahelduse kui tervise mõttes retseptides nisujahu asendada 

tatrajahuga. Sellise üksühele asenduse saab teha retseptides, kus toidu tekstuuri seisukohalt ei 

ole vajalik nisugluteeni moodustumine (muffinid, muretaignad ja isegi pannkoogid). 

Eesti rahvusköögis on tatrajahu kasutatud vastlapannkookide valmistamisel. Tatratangudest ja 

-helvestest tehakse põhiliselt putru. 

Kasutatakse nii toortatrajahu kui röstitud tatrast valmistatud jahu. Spetsiifiline tatramaitse tekib 

pigem röstitud tatrast valmistatud jahust toodetele. Kuna röstimisel hävivad paljud kasulikud 

ained ning lisandub spetsiifiline tatramaitse, tuleks eelistada toortatrajahu. 

Toortatar on looduslik tatar, mis on kuivatatud, puhastatud ning sorteeritud. Toortatart ei ole 

kuumtöödeldud ning see on jätkuvalt elujõuline, mida tõestab ka asjaolu, et toortatratangud 

idanevad. Tooted on kuivatatud temperatuuril mitte üle 39 °C ja puhastatud auru ning kuumust 

kasutamata. 

Toortatrajahu saab kasutada erinevate küpsetiste valmistamiseks, aga ka toorelt  (säilivad kõik 

vitamiinid ja teised bioaktiivsed ained) kisselli ja kastmete valmistamiseks; jogurtile, keefirile, 

hapupiimale ja kamale lisamiseks. 

Toortatrast tehakse tumedat ja heledat jahu. Tume jahu on valmistatud toortatrast ja 

tatrakestadest. Osa kestadest on peenestatud ja osa jahvatatud. Peenestatud kestad võib soovi 

korral välja sõeluda. Heleda jahu puhul on tatrakestad enne jahvatamist eemaldatud. 

3. Retsepte 

Tatrakarask 

(http://www.ohtuleht.ee/567256/tervislik-tatar-tee-midagi-ponevamat-kui-lihtsalt-putru) 

Koostis 

600–700 g tatrajahu 

500 ml keefirit või hapupiima 

1 muna 

1 tl soola 

1 tl soodat 

1 sl suhkrut. 

http://www.ohtuleht.ee/567256/tervislik-tatar-tee-midagi-ponevamat-kui-lihtsalt-putru


 
 

Valmistamine 

Sega keefir, muna ja sool. Järk-järgult lisa soodaga segatud jahu, kuni moodustub tihke tainas. 

Eelkuumuta ahi 200 kraadini. Vooderda küpsetusvorm küpsetuspaberiga. Karaskit võib 

küpsetada nii õhema plaadikoogina kui teha vormis nagu leiba. Sellest sõltub ka küpsetusaeg, 

leivana küpsetades kulub tund või isegi rohkem. Lase karask pealt pruuniks küpseda, seejärel 

kata vorm fooliumiga, et vältida pealt kõrbemist, nii jääb karask mahlasem. Ahjusooja karaskit 

võib hakata kohe sööma, kuid veidi jahtunult on teda parem lõigata. 

Maitseb hästi koorevõist, kõrvitsaseemneõlist, küüslaugust, tillist, piprast ja soolast tehtud 

maitsevõiga. 

 

Tatraleib 

(http://remedyway.ee/detail-view/id/9) 

Gluteenivaba tervislik alternatiiv nisusaiale ning rukkileivale. 

Koostis 

4 muna 

300g keefirit või hapupiima 

100g oliiviõli 

10g soola 

10g mett 

350g tatrajahu 

5g kurkumi 

10g küpsetuspulbrit 

Valmistamine 

Vahusta munad, lisa keefir või hapupiim, oliiviõli, sool, mesi ja vahusta uuseti. Sõelu jahu tühja 

kaussi, lisa sinna kurkum ja küpsetuspulbrit, sega ja vala vedela segu, mille me enne 

valistasime, sisse. Sega kõik uuesti ja vala vormi (see kogus on sobiv ristkülikukujulisse 

teflonvormi). Küpseta 220 °C juures 30-35 minutit. Soovi korral võib lisada igasuguseid 

maitseaineid nagu karri, paprika (magus või vürtsikas), erinevaid ürte. 

 

Porgandi-tatrakook 

http://www.kogu.hiiumaa.ee/uploads/adminFiles/syndmused/Tatraloeng.pdf 



 
 

Koostis (24 cm vormi jaoks)  

250 g riivitud porgandit  

4 muna  

150g suhkrut  

150 g õli  

1 dl piima, õunamahla vm vedelikku  

4 dl tatrajahu  

1tl soodat 

1tl sidrunhapet  

Valmistamine 

Sega riivitud porgand munakollaste, suhkru, õli, vedeliku ja jahuga, millesse on lisatud sooda 

ja sidrunhape. Munavalged vahusta eraldi kõvaks vahuks ja sega ettevaatlikult ülejäänud taina 

hulka. Küpseta 175 kraadi juures 30-40 min. 

 

Hapendatud tatraleib 

Tatrajahust saab ka hapendatud, juuretisega leiba teha. Ühe kirjelduse nii juuretise 

valmistamiseks kui leiva küpsetamiseks leiab blogist http://mandlijahu.eu/hapendatud-

tatraleib/. Toon siin ära küpsetamiskirjelduse. 

Juuretisega tatraleiva küpsetamine 

Kui juuretis on juba olemas, siis leivateoks sega õhtul suures klaaskausis puulusikaga kokku 2 

spl tatrajahu juuretist, 1 l vett ja u 600 g tatrajahu, et saaksid keefiripaksuse taina. Klopi tainas 

hoolikalt läbi, et sellesse lisanduks rohkem õhku ja jäta soojasse kohta hapnema. Tainas peaks 

saama hapneda 10-14 tundi. 

Järgmisel hommikul lisa tainale veel u 400 g jahu. Näiteks 100 g tatrajahu ja 300 g kaerajahu, 

ent võid kasutada ka riisijahu või kanepijahu. Viimane jätab leivale küll üsna omapärase meki, 

nii et pigem soovitaks seda lisada väiksemas koguses.  

Edasi jätka samamoodi, nagu ülevalpool kirjas ehk võta järgmiseks leivateoks ära juuretis, lisa 

muud lisandid, jäta tainas vormi kerkima ja küpseta. Valmis leiba säilita köögirätiku all või 

paberkotis, kuid mitte kilekotis. 

http://mandlijahu.eu/hapendatud-tatraleib/
http://mandlijahu.eu/hapendatud-tatraleib/


 
 

Minu enda katsetus (küll mitte päris selle retsepti järgi) on pildil. Lisasin porgandit, kõrvitsa- 

ja päevalilleseemneid; jahvatatuna ka veidi lina-, seesami-, õuna- ja päevalilleseemnesegu. 
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