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Iseseisev töö:  TERVISLIK TOITUMINE  

          Nimi: Eve Leimann 

KPAo15 

16.11.2015 

1. Peate valmistama  viineripirukaid. Teile jääb valikusse 2 viinerisorti. Võrrelge neid 
alljärgneva tabeli põhjal  ning otsustage, millist viinerit kasutada. 

Viiner Rakvere viiner Oskar E-vaba lihaviiner 

Energeetiline väärtus (100g 
tootes) 

921 kJ / 222 kcal 850,3 kJ / 203,0 kcal 

Koostis (liha sisaldus) Sealiha 30%, veiseliha 21%, 
seapekk, seakamar, sojavalk, 
tärklis, vesi 

Sealiha 55%, veiseliha 28%, 
joogivesi  

Lisaained  sool, lõhna- ja maitseained (sh 
suitsutuspreparaat, sinep), 
stabilisaatorid: E450 ja 
karrageen; antioksüdant: 
isoaskorbiinhape, suhkur, 
säilitusaine: E250. 

vürtsid, lõhna- ja 
maitseained 

 
Millist viinerit kasutaksite? Miks? 
E-vaba lihaviinerit, sest tegemist on üsna suure lihasisaldusega, naturaalsete koostisainetega 
puhta ja maitsva tootega. Rakvere viineritele (nagu ka enamusele teistest poes pakutavatest 
viineritest) on lisatud liha „asendusaineid“ – sojavalku, tärklist, kamarat jmt, aga ka 
lisaaineid, mida pigem eelistaks vältida. 
 
Kasutatud allikad:  
1) http://www.rlk.ee/toode/rakvere-viiner/ 
2) Autori tootefoto (lisatud) 
 

2. Peate valmistama tervisliku köögiviljapiruka. Millised köögivilja(d) ja jahu valite? 

Komponendid Valitud 
toorained 

Toitained  

Jahu Toortatrajahu 100g tatart annab 

 proteiini 11 g 

 süsivesikuid 67,32 g 

 rasva 2,38 g 

 dieet kiudaineid 4,4 g 

 naatriumi 1 mg 

 rauda 3,8 mg 

 kaaliumi 460 mg 

 magneesiumi 180 mg 

http://www.rlk.ee/toode/rakvere-viiner/
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 energiat 337,8 kcal 

Tatar on B-grupi vitamiinide, asendamatute 
aminohapete ja mikroelementide sisalduse poolest 
esimesel kohal võrreldes teiste kõrrelistega, kuigi 
ametlikult on tatra viljaks siiski pähkel. Kõige rohkem 
on tatras rauda, vaske ja P-vitamiini ehk 
bioflavonoide, sh eriti palju kvertsetiini. 

Köögivili  Kapsas  100 grammi valget peakapsast annab keskmiselt 28 kcal, 
1,1 g valku, 0,2 g rasvu, 5,4 g süsivesikuid, 2 g kiudaineid 
ja 0 g kolesterooli. 

Kõik kapsalised on head C-vitamiini ja foolhappe, 
kaltsiumi, kaaliumi, väävli ja kroomi allikad. Värvilised 
kapsad sisaldavad ka tervistavate omadustega 
taimepigmente (luteiin, beetakaroteen jt karotenoidid). 

Valge peakapsas ja kõik muudki kapsaliigid sisaldavad 
rikkalikult soolte tööd soodustavaid kiudaineid.  

 
Mõju organismile 

Tatar 

Tatart loetakse üheks parimaks looduslikuks organismi „puhastajaks ja isu normaliseerijaks“. 
Tatravalgud on hästi lahustuvad ja omastatavad (kõhus ei teki raskustunnet). Tatras 
sisalduvad glükoos ja fruktoos annavad mõnusa maitse. 
Tatra tervislikud omadused: 

 mõjub ergutavalt, suurendab lihasjõudu, vastupidavust; 

 toniseerib, tugevdab ja puhastab veresooni, eriti kapillaaride võrku sidekudedes, 
parandab vere tsirkulatsiooni kapillaarides ja sellega ainevahetust, takistab tursete ja 
verevalumite teket, soodustab vereloomet ning hoiab hästi töökorras silmanägemist 
ja ajuvereringet; 

 tugevdab põletikuvastaseid protsesse, takistab organismis selliste ainete 
moodustumist, mis põhjustavad reumatoidartriiti, jämesoolepõletikku ja nendega 
seotud valude teket; 

 suurendab immuunsüsteemi elementide moodustumist ja nende aktiivsust, pidurdab 
bakterite paljunemist, vähendab ägedate nakkushaiguste tekkevõimalusi 
hingamisteedes; 

 katkestab vähi rakkude varustamise nende elutegevuseks vajalike fermentidega, 
aeglustab arengud või üldse võib viia rinna-, jämesoole-, munasarja- ja verevähi 
hukkumiseni; 

 kiirendab fermentide moodustumist, mis hävitavad organismi sattunud 
kantserogeenide hulka ja nende mõju; 

 soodustab liigse kolesterooli väljaviimist organismist, vähendab kolesterooli 
ladestumist arterite ja teiste veresoonte seintele; 

 reguleerib suhkrusisaldust veres. 

Kapsas  

Tänu kiudainetele soodustab soolte tööd. Kapsast saab organism vajalikke mineraalaineid. 
Kaltsium on esindatud organismile hõlpsasti kättesaadaval kujul, mistõttu on kapsas 
asendamatu toiduaine veganitele, kes piimatooteid ei söö. Kapsas on kartuli kõrval teine 
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oluline C-vitamiiniga varustaja, soodustades nii muu hulgas ka raua omastamist toidust.  
Kapsas teeb reipaks, annab jõudu ning hoiab organismi tasakaalus. Peale selle on kapsas 
kasulik mitmete tõbede korral – aitab ennetada vähki, takistab veresoonte lupjumist, hoiab 
vererõhku normi piires ja tugevdab luustikku.  

 
 
Kasutatud allikad:  
1) http://loodusvagi.ee/old/tooraine/muu-tooraine/tatrajahu/ (14.11.2015) 
2) http://www.torvaaugumahetalu.eu/index.php/tatar/tatar-kasutervisele (14.11 2015) 
3) Krõmpsuta kapsast ja tervis tuleb – http://eestinaine.ohtuleht.ee/691036/krompsuta-

kapsast-ja-tervis-tuleb (14.11.2015) 
4) Kapsas, kodumaine supertoit. - http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/kapsas-

kodumaine-supertoit#.Vkc61nYrLIU (14.11.2015) 
 

3. Kasutate marja/puuviljakoogi  valmistamisel marju/puuvilju. Iseloomustage valitud 
marajde/puuviljade koostist ning sisalduvate vitamiinide ja mineraalainete tähtsust 
organismis. 

Mari/puuvili Õun Must sõstar Pohl  

Energeetiline väärtus 
100g kohta 

52 kcal 63 kcal 

 

52,6 kcal 
 

Makrotoitained 100g 
kohta 

Vesi 85,56g 

Valgud 0,26g 

Lipiidid 0,17g 

Tuhk 0,19g 

Süsivesikud 13,81g 

Sahharoos 2,07g 

Glükoos 2,07g 

Fruktoos 5,90g 

Kiudained 2,40g 

Tärklis 0,05g 

Vesi 81,96g 

Valgud 1,40g 

Lipiidid 0,41g 

Tuhk 0,86g 

Süsivesikud 15,38g 

Vesi 86,3g 

Süsivesikud 11,5g 

Fruktoos 4,2g 

Glükoos 4,3g 

Sahharoos 0,2g 

Tärklis 0,1g 

Kiudained 3,7g 

Valgud 0,8g 

Lipiidid 1,2g 

Tuhk 0,3g 

Vitamiinid 100g kohta  C 4,60mg 

B1 0,017mg 

B2 0,026mg 

B3 0,091mg 

B4 3,40mg 

B5 0,061mg 

 C 181mg 

B1 0,05mg 

B2 0,05mg 

B3 0,30mg 

B5 0,40mg 

B6 0,066mg 

C 11,0mg 

A 1,75µg 

β-karoteen 21µg 

B1 0,05mg 

B2 0,04mg 

B3 0,50 mg 

http://loodusvagi.ee/old/tooraine/muu-tooraine/tatrajahu/
http://www.torvaaugumahetalu.eu/index.php/tatar/tatar-kasutervisele
http://eestinaine.ohtuleht.ee/691036/krompsuta-kapsast-ja-tervis-tuleb
http://eestinaine.ohtuleht.ee/691036/krompsuta-kapsast-ja-tervis-tuleb
http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/kapsas-kodumaine-supertoit#.Vkc61nYrLIU
http://www.telegram.ee/toit-ja-tervis/kapsas-kodumaine-supertoit#.Vkc61nYrLIU
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B6 0,041mg 

E 0,18mg 

A 3,00μg 

Folaadid 3,00μg 

Luteiin+zeaksantiin
 29,0μg 

K 2,2 μg 

B12 0mg 

A 12μg 

E 1,00mg 

B5 0,12mg 

B6 0,01mg 

E 1,6mg 

Folaadid 2,0µg 

Mineraalained 100g 
kohta  

Kaltsium 6,0mg 

Raud 0,12mg 

Magneesium 5,0mg 

Fosfor 11,0mg 

Kaalium 107,0mg 

Naatrium 1,0mg 

Tsink 0,04mg 

Vask 0,03mg 

Mangaan 0,04mg 

Kaltsium 55mg 

Raud 1,54mg 

Magneesium 24mg 

Fosfor 59mg 

Kaalium 322mg 

Naatrium 2,0mg 

Tsink 0,27mg 

Vask 0,086mg 

Mangaan  0,256mg                         

Kaalium 89,0mg 

Kaltsium 20,0mg 

Fosfor 16,0mg 

Magneesium 9,0mg 

Mangaan 3,2mg 

Naatrium 2,0mg 

Raud 0,4mg 

Vask 0,07mg 

Tsink 0,18mg 

Jood 0,15μg 

Kroom 1,0μg 

 
Olulisemate vitamiinide tähtsus organismis 

Vitamiinid  Soovitatav päevane 
tarbimine, parimad allikad 

Tähtsus organismis 

Vitamiin A (retinooolid) ja 
eelaste (b -karoteenid) 

800-1000 retinooli mg-ekv. 
 

maks, piim, või, munad, 
porgandid 

Nägemine, luude kasv, terve 
epiteelkude, antioksüdant 

Vitamiin D 
 

(kaltsiferoolid) 

5mg 
 

kalamaksaõli, kala, maks, 
munad 

Luude ja hammaste kasv, 
kaltsiumi imendumine 

Vitamiin E 
 

(tokoferoolid) 

10mg 
 

taimeõlid, idud, pähklid, kala 

Antioksüdant, kaitseb 
rakumembraane 
vereringeelundeid ja lihaseid 

Vitamiin B1 (tiamiin) 1,4mg 
 

täisteratooted, sealiha, kala, 
maks 

Süsivesikute ainevahetus, 
energia tootmine, närvikude 

Vitamiin B2 (riboflaviin) 1,7mg Limaskest, rakuhingamine, 
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täisteratooted, õllepärm, 
maks, munad, liha 

normaalne kasv 

Niatsiin (vitamiin PP) 18mg 

Maks, liha õllepärm, 
täisteratooted, munad 

Nahk, närvikude, keskne roll 
ainevahetuses 

Vitamiin B6 (püridoksiin) 2,1mg 

täisteratooted, maks, 
õllepärm, nisuidud, 
banaanid 

Terved punalibled, igemed, 
veresooned, keskne roll 
aminohapete ainevahetuses 

Vitamiin B12 
(tsüaankobalamiin) 

3,0mg 

maks, liha, munad, kala 

Punaliblede tootmine, kasv, 
närvikude 

Folaadid (folatsiin, foolhape) 60mg 

kartul, kapsas, paprika, 
marjad, puuviljad 

Antioksüdant, sidekoed, 
igemed, nahk, luustumine, 
haavade paranemine, 
immuunsüsteem, raua 
imendumine 

Bioflavonoidid (vitamiin P) Päevast soovitust ei ole 
antud 
 
Tsitruselised, eriti nende 
koor, aprikoosid, kirsid, 
mustsõstar 

Sarnaneb vitamiin C toimega, 
eriti mõjutab veresoonte 
läbilaskvust 

 
Olulisemate mineraalainete tähtsus organismis 

Mineraalaine Soovitatav päevane tarbimine, 
parimad allikad 

Tähtsus organismis 

Makroelemendid 
(sisaldus kehas on üle 
0,01%) 

  

Naatrium (Na) keedusoola (NaCl) koostises, 
valmistoidud, juust, leib, 
konservid, lihasaadused, oliivid, 
kartulikrõpsud 

Naatriumi on vaja: 

normaalse veevahetuse 
tagamiseks vere- ja koerakkude 
vahel, 

happe-tasakaalu säilitamisel 
organismis, 

närviimpulsside edasikandmisel, 

lihaskontraktsioonide 
tagamiseks. 

Kaalium (K) taimse päritoluga toidud: 
kuivatatud puuviljad ja marjad, 
pähklid, seemned, maapirn, 
kartul, redis, kapsas, rohelised 
köögiviljad, kamajahu, peet, 

Kaaliumi on vaja: 

närviimpulsside 
edasikandumiseks, 

happe-alustasakaalu tagamiseks 
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banaan, leib, sõstrad, tomat veres, 

süsivesikute normaalseks 
ainevahetuseks, 

lihaskontraktsioonide 
tagamiseks. 

Kaltsium (Ca) piim ja piimatooted (eriti juust), 
mandlid, pähklid, seemned, kala 
(luudega), spinat 

Kaltsiumi on vaja: 

struktuursete funktsioonide 
täitmiseks, kuuludes organismi 
luukoe, hammaste ja teiste 
kudede koosseisu, 

kudede ainevahetuses 
kindlustades veresoonte seinte 
normaalse läbilaskvus, 

lihaste normaalse töö 
tagamiseks, 

vere hüübimisprotsessides, 

vererõhu ja vere kolesterooli 
taseme reguleerimiseks, 

neerude normaalseks 
funktsioneerimiseks, 

närviimpulsside 
edasikandumiseks. 

Magneesium (Mg) pähklid, seemned, kama, leib, 
spinat, kaunviljad, tatar, 
täisteratooted, sea-, veise- ja 
kanaliha, banaan, brokoli 

Magneesiumi on vaja: 

süsivesikute, rasvade ja 
aminohapete normaalseks 
ainevahetuseks 

organismis soolade koostises 
luukoe tekkes, kaltsiumi rolli 
soodustamiseks inimorganismis 
(nt luukoe areng, uuenemine), 

südamelihaste tööks ja vereringe 
reguleerimiseks, 

normaalseks närvitalitluseks, 

Fosfor (P) seemned, pähklid, piimatooted 
(eriti juust), maks, linnu- ja 
veiseliha, leib, kala, 
täisteratooted, kaunviljad 

Fosforit on vaja: 

organismi energiavahetuses 
osalemiseks (ATP koostises), 

paljude inimorganismis olevate 
biomolekulide normaalseks 
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ehituseks (nt nukleiinhapped) 

aju ja kesknärvisüsteemi tööks, 

hammaste ja luude 
moodustumiseks, 

lihaste töö reguleerimiseks, 

paljude ensümaatiliste 
protsesside kontrollil 
osalemiseks, B-grupi vitamiinide 
aktiveerimiseks. 

Väävel (S) toidud, mis sisaldavad 
aminohappeid metioniini 
(teraviljatooted, pähklid) ja 
tsüsteiini (liha, kala, sojaoad, 
teraviljad) sisaldavaid valke 

Väävlit on vaja: 

pea kõigi organismis leiduvate 
valkude ja ensüümide 
toimimiseks, 

antikehade moodustamiseks, kus 
ta osaleb mitmesuguste 
kehavõõraste ühendite kahjutuks 
tegemisel, 

luudele ja kõhredele. 

Kloor (Cl) keedusool Kloori on vaja: 

koostöös naatriumi ja kaaliumiga: 

osmoregulatsiooniks, 

happe-leelistasakaalu 
tagamiseks, 

membraantranspordi (sh 
imendumise) ja vedelike 
liikumise verest rakku ning 
vastupidi, 

soolhappe sünteesiks maos. 

Mikroelemendid 
(sisaldus kehas on alla 
0,01%, mõnel isegi 
0,00001) 

  

Raud (Fe) maks, verivorst, seemned, 
muna, rosinad, leib, taine veise- 
ja sealiha, täisteratooted, tatar, 
maasikad 

Rauda on vaja: 

vereloomes, kus teda 
kasutatakse hemo- ja 
müoglobiini sünteesiks. Raual on 
võtmeroll eluks vajaliku hapniku 
sidumises ja transpordis 
hemoglobiinis, st. ta osaleb 
hapniku viimisel kopsudest 
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kudedesse, 

nende biomolekulide koostises, 
mis osalevad ATP 
(adenosiintrifosfaat, mis on 
operatiivne energiakandja 
rakkudes) tootmises ja aitavad 
kahjutuks teha organismi 
sattunud kehavõõraid ühendeid, 
tõstes seeläbi vastupanuvõimet 
stressile ja haigustele, 

väsimuse vähendamiseks ja naha 
normaalse värvuse tagamiseks. 

Tsink (Zn) maks, liha, kamajahu, seemned, 
pähklid, juust, leib, kaunviljad, 
mereannid (krabid, räim), 
täisteratooted, munad 

Tsinki on vaja: 

ligi 300 ensüümi koostises, 

vereloome protsessis 
osalemiseks, 

organismi normaalseks 
kasvamiseks ja järglaste 
saamiseks ja DNA sünteesis, 

immuunsüsteemi toetamiseks ja 
haavade paranemiseks, 

inimorganismi antioksüdantses 
kaitses (nt on ta 
antioksüdantsete molekulide 
koostises), suguorganite 
arenguks, eesnäärme 
funktsioneerimiseks ning 
naissuguhormoonide 
aktiivsuseks, 

maitsmisretseptorite normaalse 
arengu tagamiseks, 

insuliini toime avaldumiseks. 

A vitamiini ainevahetuses ja 
nägemises 

Vask (Cu) maks, kakaopulber, liha, 
kaunviljad, täisteratooted, 
seemned, pähklid, tatar, leib, 
lõhe, avokaado, peet, 
mereannid 

Vaske on vaja: 

hemoglobiini sünteesimiseks ja 
soodustamaks raua omastamist 
erütrotsüütide kujunemisel, 

nende ensüümide toimeks, mis 
osalevad kollageeni ja elastiini 
tekkes (kollageen ja elastiin on 
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võtmevalgud sidekudede 
normaalseks talitluseks), 

antioksüdantseks kaitseks 
(antioksüdantse ensüümi 
koostises), 

ATP (adenosiintrifosfaat, mis on 
operatiivne energiakandja 
rakkudes) tootmiseks 
mitokondrites, 

luukoe tekkeks 

Mangaan (Mn) taimset päritolu toidud, näiteks 
teraviljatooted, pähklid, peet, 
brokoli, ananass. 

Mangaani on vaja peamiselt 
mitmete ensüümide 
aktiveerimiseks ning seeläbi 
valkude, süsivesikute, rasvade ja 
kolesterooli ainevahetuses. 

Jood (I) jodeeritud sool, kalad ja teised 
mereannid, juustud, muna, osad 
leivad ja jogurtid 

Osaleb metabolismi kiiruse 
kontrollis ja organismi 
termoregulatsioonis (suurel 
määral tagatakse see kilpnäärme 
normaalse talitlusega ja seetõttu, 
et jood on kilpnäärme 
hormoonide koostises), 

on oluline valkude sünteesis. 
Joodi kestev defitsiit põhjustab 
probleeme väikelaste kasvus, 
nende organite ja vaimses 
arengus. 

Seleen (Se) parapähkel, maks, kalad ja 
mereannid, päevalilleseemned, 
liha 

Seleeni on vaja: 

immuunsüsteemi tugevdamiseks, 

kilpnäärme hormoonide 
normaalseks tekkeks, 

rakkudes toimiva antioksüdantse 
ensüümi koostiskomponendiks, 
osaledes seeläbi rakkude talitluse 
kaitses ebasoodsate faktorite 
vastu, sh enneaegne 
vananemine. 

Kroom (Cr) mandlid, pähklid, 
täisteratooted, liha, pärm, puu- 
ja köögiviljad 

Kroomi kui mikroelemendi täpne 
bioloogiline roll inimorganismis 
on teadmata. Arvatakse, et 
kroom mõjutab süsivesikute, 
lipiidide ja valkude ainevahetust 
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läbi insuliini toime.  

 
 
Kasutatud allikad:  
1) Õun – https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95un (14.11. 2015) 
2) Must sõstar – https://et.wikipedia.org/wiki/Must_s%C3%B5star (14.11.2015) 
3) Pohl – https://et.wikipedia.org/wiki/Harilik_pohl (14.11.2015) 
4) Tähtsamad vitamiinid – https://www.ut.ee/biodida/www/Irdt/vitamiinid.htm 

(14.11.2015) 
5) Toitumine.ee – http://toitumine.ee/energia-ja-toitainete-vajadused/mineraalained 

(14.11.2015) 
 

4. Võrrelge 3 pagaritoote koostist ja eraldi veel kiudainete sisaldust.  

Pagaritoode Pärnu leib – Eesti 
Leivatööstus 

Rehe rukkileib – 
Eesti Pagar  

Tatraleib - Leibur 

Energeetiline väärtus 
100g tootes 

943,6 kJ / 220 kcal 940 kJ/220 kcal 955kJ / 226 kcal 

Koostis rukkijahud (65,8%), 
vesi, valge ja punane 
linnasejahu, sool 
(1,1%), 
jahuparandaja 
(guarkummi, 
askorbiinhape, 
ensüümid). 

rukkijahu (65%/), 
joogivesi, 
rukkilinnasejahu, 
suhkur, keedusool 
(1,1%), pärm, 
paksendaja: 
guarkummi, 
emulgaator: E482 

rukkijahud (püüli-, 
täistera-, 
linnasejahu), vesi, 
tatrajahu (19%), chia 
seemned, (6%), 
suhkur, pärm, pan-
sool (0,7g) 

Kiudainete sisaldus 
100g tootes 

5,8g 7g 6,7g 

Makrotoitained 100g 
tootes 

rasvu 1,1g, sh 
küllastunud 
rasvhappeid 0,1g; 
süsivesikuid 41,9g, 
sh suhkruid 0g;  
valke 5,3g  

rasvu 1g, sh 
küllastunud 
rasvhappeid 0,3g; 
süsivesikuid 45,7g,  
sh suhkruid 2g 
valke 5g 

rasvu 3,0g, sh 
küllastunud 
rasvhappeid 0,3g; 
Süsivesikuid 40,1g, 
sh suhkruid 4,1g; 
valke 6,4g 

Reklaammärkused  Naturaalse 
juuretisega rukkileib 

Naturaalselt 
kääritatud 
rukkijuuretisega. 
Ei sisalda 
säilitusaineid. 
Kiudainerikas. 

Chia seemnetega 
tatraleib. 
E-ainete vaba. 
54% jahudest 
täisterajahu. 
Tootes on kasutatud 
vähendatud 
naatriumisisaldusega 
soola. 
Ilma nisujahuta. 

 
Millist toodet ja miks eelistada? Tooge välja positiivne mõju organismile.  
Kõik on ilma nisujahuta valmistatud rukkileivad, mille väljatöötamisel on lähtutud 
tervislikkusest. Pärnu leib on kõige minimalistlikum, samas huvitav selle poolest, et ei sisalda 
ka tavapärast pärmi ega suhkrut. Tatraleib on uuenduslik tatrasisalduse poolest, samuti on 
lisatud chia seemneid. Samas maitsest võib järeldada, et tegemist ei ole toortatrajahuga – 

https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95un
https://et.wikipedia.org/wiki/Must_s%C3%B5star
https://et.wikipedia.org/wiki/Harilik_pohl
https://www.ut.ee/biodida/www/Irdt/vitamiinid.htm
http://toitumine.ee/energia-ja-toitainete-vajadused/mineraalained


11 
 

läbi kumab nõukaaegse tatrapudru maitse. Kuigi ma armastan toortatart, siis selle leiva 
tatramaitse mulle ei sobi. Hea leiva eesmärk on varustada meie keha eelkõige kvaliteetsete 
süsivesikute ja ka kiudainetega. Iseenesest on kõik need leivad tervislik ja hea valik – 
positiivsete omaduste juures on suudetud vältida kahjulikke lisaaineid.  
 
Kasutatud allikad:  
1) Pärnu leib – https://www.eestileib.ee/toode/parnu-leib/ (14.11.2015) 
2) Rehe rukkileib – autori tootefoto (lisatud) 
3) Tatraleib – autori tootefoto (lisatud) 
 

5. Võrrelge 3 kondiitritoote koostist ja eraldi lisaainete  sisaldust.  

Kondiitri-
toode 

Murakakook 
(Pagaripoisid) 

Tort Kadriorg 
(Pagaripoisid) 

Vaarika-beseerull 
(Liivimaa Pagar) 

Energeeti-
line 
väärtus 
100g 

1284 kJ/306 kcal 673 kJ/161kcal Ei ole näidatud 

Koostis murakamoos, toorjuust, 
vahukreem, rõõsk koor, 
petipiimapulber, sool, 
nisujahu, muna, suhkur, 
aprikoosimoos, vesi, 
konjak 

vaarikad, mustsõstrad, 
suhkur, vesi, 
hüdrogeenitud taimne õli, 
kakaomass, kakaovõi, 
paisutatud riis (riis, 
suhkur), keedusool, 
odralinnas, vitamiinid 
(niatsiin, B6, B2, B1, B12, 
foolhape), kanamuna), 
vanilliin 

suhkur, munavalge, 
vaarikad, joogivesi, 
vahukooreasendaja 
taimse rasvaga, 
kartulitärklis, želatiin  

Lisaained emulgaator, 
jaanileivapuujahu, 
karrageen, toiduvärv 

emulgaator (sojaletsitiin, 
E472b, E322), 
stabilisaator (E465, E466), 
happesuse regulaator 
(E331, E339), lõhna- ja 
maitseained 

maitse- ja lõhnaained 

Kasutatud 
allikad 

http://www.pagaripoisid.
ee/tooted/koogid-
rullbiskviidid/plaadikoogi
d/murakakook 

http://www.tsoliaakia.ee
/index.php?id=15302 

Autori tootefotod 
(lisatud) 

 
Millist toodet ja miks eelistada? Tooge välja positiivne/negatiivne mõju organismile.  
Kõigil toodetel on positiivseid ja negatiivseid külgi.  
Murakakook paistab silma naturaalsusega. Kasutatud on võimalikult palju „päris“ tooraineid. 
Kuigi lisaainete puhul pole märgitud, millist emulgaatorit ja toiduvärvi täpselt on lisatud, võib 
eeldada, et ka selles osas pole tehtud väga “koledat“ valikut. Muidugi kajastub see 
kalorsuses, aga kui kogusega mitte liialdada, kaalub naturaalsus ilmselt üles nii mõnegi muu 
valiku poeletilt. Eriti kui järgida soovitust magusamps hommiku(poolse)sse toidukorda 
lülitada, kui selle võimalus rasvapolstriks transformeeruda on minimaalne. 
Tort Kadriorg on välja töötatud gluteeni- ja laktoosivaba tootena, seega muuhulgas 
konkreetset sihtgruppi arvestades (sobib muidugi ka kõigile ülejäänutele). See seab teatud 
piirid toorainevalikul, sh naturaalsuse osas. Hüdrogeenitud taimne õli ei ole kõige tervislikum 
valik ning ka lisaainete nimekiri on pikem. Energeetiline väärtus on murakakoogi omast 

https://www.eestileib.ee/toode/parnu-leib/
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oluliselt väiksem. Nii et kui maitse sobib, siis sihtgrupile ja ka kaaluprobleemiga inimesele 
tundub olevat sobiv valik. 
Vaarika-beseekoogi puhul ei ole tootja kahjuks pannud pakendile andmeid energeetilise 
väärtuse kohta. Samas, kuigi seda pole otseselt välja reklaamitud, tundub koostis olevat sobiv 
nii gluteeni- kui laktoositalumatusega inimestele ja tean, et need seda ka tarbivad. Koostiselt 
on tegemist väga lihtsa tootega, mille toorainete nimekiri on muude kondiitritoodetega 
võrreldes harjumatult lühike. Ainsaks pisut ebakindlust tekitavaks osaks on 
vahukooreasendaja, mille olemus ei ole täpselt teada. Igatahes on tegemist ühe mu oma 
lemmikuga. 
 
Kas antud  tooted sobivad laktoositalumatusega inimestele? Põhjendage. 
Antud toodetest sobivad laktoositalumatusega inimestele tort Kadriorg ja vaarika-beseerull. 
Nende koostises ei ole laktoosi sisaldavaid tooraineid. 
 

6. Koostage mõttekaart kondiitritoodete koostises olevate lisaainete kohta. Miks neid 
lisaaineid kasutatakse ja milline on toime organismile?  Alustage toodetest, mida võrdlesite. 
Kasutage vajadusel veel tooteid (sõltuvalt lisaainete sisaldusest).  

Aine  Kirjeldus Mõju organismile 

Emulgaator 
(üldmõistena)  

Pindaktiive aine, mis põhjustab kahe 
või enama segunematu koostisfaasi 
(homogeenset) emulsiooni. 

Lihtsustatult võib öelda, et 
emulgaatorid aitavad kahel eri vedelal 
ainel seguneda. 

Mõju oleneb sellest, millist konkreetset 
emulgaatorit kasutatakse. 

E 322 – letsitiin 
–  peamiselt 
emulgaator; 
mõnel juhul 
toimib ka 
lahustina ja 
stabilisaatorina 

Aitab ühtlaselt seostada vee ja rasva. 
Loomse päritoluga toiduainetest 
sisaldavad seda ajud, munakollane, 
maks, kalamari, veretoidud, või, pett;  
taimeriigis – soja ja teised kaunviljad, 
samuti pähklid ja mitmesugustest 
idanditest pressitud õlid; seeneriigis 
pärmid. Tööstuslikult toodetakse 
letsitiini põhiliselt sojaõlist, kuigi 
munarebus on seda ühendit märksa 
rohkem. Määravaks osutub toorme 
hind. 

Erinevalt paljudest täissünteetilistest 
emulgaatoritest on tegu loodusliku 
kehaomase ühendiga, mis lülitub 
probleemideta inimese ainevahetusse.  

E 472b – 
rasvhapete 
mono- ja 
diglütseriidide 
estrid äädik- ja 
piimhappega 

 Kõrvalmõjusid ei teata. 

E 465 – 
metüületüül-
tselluloos – 
stabilisaator, 

Saadakse taimedest ja puidust. Suured hulgad võivad tekitada gaase ja 
soolestikuprobleeme. 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Pindaktiive_aine&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Emulsioon
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emulgaator 

E 466 – 
karboksüme-
tüültselluloos – 
paksendaja, 
stabilisaator 

Saadakse tselluloosist. Tavakogustes kõrvalmõjud puuduvad. 
Suurtes kogustes kasutatuna võib 
tekitada soolestikuprobleeme, gaase või 
kõhulahtisust või -kinnisust. Vähesel 
määral vähendab veres kolesterooli taset. 

E 331 – 
naatrium-
tsitraadid – 
happesuse 
regulaatorid 

Sidrunhappe naatriumsool. Happesuse 
regulaator, emulgaator, sekvestrant. 
Oluline aine rakkude ainevahetuses, 
mistõttu esineb seda inimorganismis. 
Suurtes kogustes esineb mitmetes 
viljades. Aktiveerib antioksüdante. 
Toodetakse tööstuslikult suhkrust. 

Võib tekitada hammaste dentaalkihi 
defekte. 

E 339 – 
naatriumfos-
faadid – 
happesuse 
regulaatorid 

Fosforhappe naatriumsoolad. 
Happesuse regulaatorid, seovad 
metalliioone. Kasutatakse ka 
stabilisaatorina. Suurendavad 
antioksüdantide aktiivsust. 

Takistavad kaltsiumi imendumist toidust; 
võivad olla osalised osteoporoosi 
tekkimisel. 

E 407 – 
karrageen – 
paksendaja, 
želeeriv aine, 
stabilisaator 

Pruunvetikast saadud looduslik 
paksendaja, zeleeriv aine, 
stabilisaator. Kuna karrageen toimib 
hästi proteiinidega, siis kasutatakse 
seda tihti piimatoodetes. 

1981 kirjutas "Lancet"(Ingl.), et karrageen 
võib olla põhjuseks koliidile ja 
soolestikuvaevustele. Lõhustatud 
karrageen on EU- maades keelatud. 
Häirib immuunsüsteemi. Võimalikud 
anafülaktilised reaktsioonid. 

E 410 – 
jaanileivapuu-
jahu – 
paksendaja, 
stabilisaator 

Looduslik polüsahhariid, saadakse 
jaanikaunapuust. 

Käärimisprotsessi tõttu võib tekitada 
seedehäireid. Suurtes kogustes 
tarvitamisel võib tekitada kõhulahtisust. 
Võib tekitada allergilisi reaktsioone. 

E 412 – 
guarkummi – 
paksendaja, 
emulgaator, 
stabilisaator 

Looduslik polüsahhariid, saadakse 
india guaaraoapõõsa seemnetest. 

Tavakoguste kasutamisel kõrvalmõjud 
puuduvad. Suuremate koguste tarbimisel 
võib põhjustada seedeprobleeme, gaase, 
puhitust. Võib tekitada allergilist 
puudutusaurtikaariat ja 
medikamentidesse lisatuna gaase ja 
kõhulahtisust. 

 

               Kasutatud allikad:  

1) Emulgaator – https://et.wikipedia.org/wiki/Emulgaator (08.11.2015) 
2) Kokassaar, U. Milleks meile emugaatorid – http://ekspress.delfi.ee/sisuturundus/milleks-

meile-emulgaatorid?id=69064469 (08.11.2015) 
3) E-ainete tabel – http://www.tervistavstuudio.ee/E-ainete_tabel.pdf (15.11.2015) 
4) E-ained – http://www.vara.ee/kasiraamat/eained.php?aine=E339&lk=6 (15.11.2015) 

https://et.wikipedia.org/wiki/Emulgaator
http://ekspress.delfi.ee/sisuturundus/milleks-meile-emulgaatorid?id=69064469
http://ekspress.delfi.ee/sisuturundus/milleks-meile-emulgaatorid?id=69064469
http://www.tervistavstuudio.ee/E-ainete_tabel.pdf
http://www.vara.ee/kasiraamat/eained.php?aine=E339&lk=6
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5) Karrageen – 
http://www.pipar.ee/product.php?main_id=1&category_id=32&prod_id=778&start=0 
(15.11.2015) 
 

7. Leidke müügil olevate toodete hulgast tooteid, mis sobiksid tsöliaakiahaigetele. 

Helle kook (Pagaripoisid) 

Tort Kadriorg (Pagaripoisid) 

Vaarika-beseerull (Liivimaa Pagar) 

Kasutatud allikad:  

1) Helle kook - http://www.pagaripoisid.ee/tooted/koogid-rullbiskviidid/plaadikoogid/helle 
(14.11.2015) 

2) Tort Kadriorg - http://www.tsoliaakia.ee/index.php?id=15302, 14.11.2015 
3) Autori tootefotod (lisatud) 

 
8. Iseloomustage ühe joogi  positiivset mõju organismile.  

Ingveritee: soojendava toimega jook. Ergutab soolestikku ja paneb seisma jäänud toidujäägid 
kiiremini liikuma, vähendades niiviisi kõhukinnisust ning kahjulike ainete imendumist verre. Kuum 
ingveritee soodustab higistamist ja aitab parandada hingamisteede katarre. Ingveris leiduvad 
aromaatsed õlid stimuleerivad kopsude tööd, lahtistavad lima ja kergendavad ärritavat köha. Sobib 
külmetushaiguste leevendamiseks. Mitmete uurijate väitel vähendab pidev ingveri pruukimine vere 
kolesteroolisisaldust.  

Kasutatud allikad:  

Imeline ingver – https://www.arst.ee/et/Uudised-ja-artiklid/35142/imeline-ingver 
815.11.2015  

Selles aines õppisin enda jaoks olulist: 

Olen toitumisteemadega natuke tegelnud ja toidupoes üsna valiv, üldjuhul vaatan ikka ka koostist. 
Aga tegemist on muidugi ammendamatu teemaga ja iseenda jaoks kõige õigemat toitu valida poleks 
kerge ka siis, kui toidust kõike teaks. Võid ju arvestada sellega, et niipea, kui suust midagi sisse pistad, 
peab su keha sellega tegelema hakkama ja mõistlik oleks see tegelemine talle võimalikult lihtsaks ja 
valutuks teha. Paraku näitab praktika, et selle isikliku keemiavabriku soove, võimeid ja nüansse ära 
arvata on ikka pagana keeruline. Niisiis on hea ikka ja jälle üldteadmisi värskendada, vaadata asju 
teise nurga alt ja alati jääb ka midagi uut silma.  

 Seekord süvenesin natuke rohkem neisse lisaainetesse, mis käsitlemist leidsid – ju need on ka 
rohkem kasutatavad.  

 Ja mõningase üllatusega avastasin, kui pikad on tegelikult poes müüdavate kondiitritoodete 
koostisainete nimekirjad, ning enamasti sugugi mitte toredate ja maitsvate toorainete arvel. 
Kuna ostan valmistooteid harva ja piirdun üsna konkreetse valikuga, ei olnud seda varem 
märganudki.  

 Leidsin ka internetilehekülgi, kust saab kompaktset infot lisaainete, vitamiinide ja 
mineraalide kohta – neid on edaspidi hea kasutada. 

 

 

http://www.pipar.ee/product.php?main_id=1&category_id=32&prod_id=778&start=0
http://www.pagaripoisid.ee/tooted/koogid-rullbiskviidid/plaadikoogid/helle
http://www.tsoliaakia.ee/index.php?id=15302
https://www.arst.ee/et/Uudised-ja-artiklid/35142/imeline-ingver
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Lisad: autori tootefotod 
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