
Terviseuudiste kliendileht  4. veebruar 2015

Nii laste kui ka täiskasvanute tasa-
kaalustatud ja täisväärtusliku 
toitumise jaoks on väga oluline 

õigete rasvade, valkude ja süsivesikute 
tarbimine. Eriti tahaks rõhutada “õigete”, 
kasulike rasvade rolli. Tervislike rasvade 
kasutamine toidus lapseeast alates muu-
dab inimese õnnelikumaks ja tervemaks 
paljudeks aastateks, võimaldades organis-
mil säilitada õiget hormonaalset tasakaa-
lu, aeglustades sellega vananemisprotsessi. 
Mis on tervislikud rasvad ja milleks nad 
on vajalikud? 

• Nii täiskasvanute kui ka laste immuun-
sus nõuab tervislikke rasvu, et võidelda 
külmetushaiguste ja teiste, palju tõsise-
mate haigustega.

• Tervislike rasvade tarbimine toiduga 
on vajalik normaalse ainevahetuse säi-
litamiseks.

• Vitamiinide omastamine. Paljud oluli-
sed vitamiinid on rasvlahustuvad ning 
keha ei saa neid ilma rasvata omastada.

• Laste areneva aju jaoks on rasvad pea-
miseks energiaallikaks ja ehitusmater-
jaliks.

• Tervislike rasvade olemasolu nii las-
te kui ka täiskasvanute toidus annab 
täiskõhutunde ja rahuldatuse, mis vä-
hendab liigsöömise tõenäosust ja ma-
gusaisu.

• Tervislikud rasvad tagavad liikuvad lii-
gesed ja elastsed lihased, terved limas-
kestad ja ilma põletikuliste protsesside-
ta naha (kõrge oomega-3 küllastumata 
rasvhapete sisaldusega rasvad suruvad 
maha põletikku).

• Head, terved geenid. Kahjustused gee-
nides võivad olla tekitatud rasvhapete 
vaeguse poolt.

• Puhas maks. Maks kasutab tervislik-
ke rasvu, et kõrvaldada organismist 
keskkonnamürgid, stressihormoonid 
ja palju muud.

Head rasvad – see on ainuke allikas olu-
liste rasvhapete saamiseks, mis on väga 
tähtsad nii laste kui ka täiskasvanute ter-
vise jaoks.

Rasvad kujutavad endast rasvhapete 
ühendeid. Rasvhapped jagunevad kolme 
liiki: 1) küllastunud, 2) monoküllastuma ta 
(oomega-9) ja 3) polüküllastumata rasv-
happed. Polüküllastumata rasvhapped ja-
gunevad omakorda oomega-6 (linoolhape) 
ja oomega-3 (alfa-linoleenhape) rasvhape-
teks. Erineva päritoluga rasvad, millel on 
umbes sama kalorsus, ei ole bioloogilisest 
seisukohast samaväärsed. Rasvade bioloo-
gilise väärtuse jaoks on väga oluline kül-
lastumata rasvhapete olemasolu nendes.

Eriti olulised nii laste kui ka täiskas-
vanute jaoks on polüküllastumata oo-
mega-3- ja oomega-6-rasvhapped. Need 
on asendamatud rasvhapped, kuna ei 
moodustu inimorganismis ainevahetu-
se käigus, kuid on erakordselt vajalikud 
normaalseks eksistentsiks, seega peab neid 
toiduga saama piisavas koguses. Inimkeha 
jaoks on olulised mõlemad rasvhapped, 
kuid kasulikud omadused avanevad täie-
likult ainult siis, kui järgitakse oomega-6- 
ja oomega-3-rasvhapete õiget omavahelist 
suhet. Erinevate allikate alusel on opti-

maalne oomega-6- ja oomega-3-rasvha-
pete suhe on 2:1 kuni 4:1. Suur probleem 
meie ajal on see, et me saame toiduga 
oomega-6-rasvhappeid palju rohkem kui 
oomega-3-rasvhappeid.  

Oomega-3-rasvhapete allikaks peetak-
se traditsiooniliselt loomset toitu, näiteks 
rasvast kala ja mereande. Kuid on ka teisi 
häid allikaid, nagu pähklid, seemned ja 
taimsed õlid. Selleks et saada piisav kogus 
oomega-3-rasvhappeid kalast, on vaja seda 
piisavalt palju süüa, mis võib olla problee-
miks paljudele lastele. Siin tulevad appi 
pähklid, seemned ja taimsed õlid. Pähklid 
ja seemned võivad olla kasulikud suupis-
ted, samas kui külmpressitud taimeõlisid 
saab lisada smuutidele, putrudele, köögi-
viljale, suppidele, praadidele jne.

Viimastel aastatel on jälgitav ten-
dents taasavastada paljude looduslike 
produktide kasulikkust. Nende hulka 
kuuluvad siberi seedri seemned ja nende 
saadused (seedri seemne õli, -jahu jne). 
Külmpressitud siberi seedri seemne õlis 
on rekordkogus oomega-3-rasvhappeid. 
Oma energeetilise ja bioloogilise väärtuse 
poolest ületab see kõiki tuntud taimseid 
õlisid.

Seedri seemne õlis on oomega-6- ja oo-
mega-3-rasvhapete suhe umbes 2:1, mis on 
peaaegu ideaalne. Siberi seedri seemne õli, 
samuti nagu teised seedri seemnetooted, 
on oluliste toitainete, vitamiinide (A, E, 
F, B1, B2, B3 (PP), D jne) ja mineraalainete 
allikas. Olles väärtuslikuks, tasakaalus-
tatud monoküllastumata ja polüküllastu-
mata rasvhapete, vitamiinide ja mineraa-
lide allikaks, tagab seedri seemne õli lapse 
terve närvisüsteemi kujunemise ning pea-
aju, silmade ja sugunäärmete normaalse 
arengu.

Väga oluline on küllastumata ja polü-
küllastumata rasvhapete tasakaal kooliea-
listele lastele. See mõjutab mõtteprotsessi-
de kiirust, töövõimet ja meeleolu. Seetõttu 
toetavad seedri seemned ja nendest val-
mistatud õli last eksamite ja intensiivse 
õppetöö ajal, hoiavad ära väsimuse 
tekkimise.

Seedri seemnetes on kvaliteet-
sete taimsete valkude suur sisaldus. 
Kõrge aminohapete sisalduse seas 
domineerib arginiin. See amino-
hape on erakordselt oluline kas-
vava organismi arenguks, mis-
tõttu seedri seemned ja seedri 
seemnejahu on laste, noorukite 
ja rasedate toidus  asendama-
tud. Seedri seemne valgud on 
kergestiomastatavad. Seedri 
seemneid võib anda lastele 
vähehaaval alates 3 aasta va-
nusest täiskasvanu järelevalve 
all (või isegi 2 aasta vanusest, 
lisades neid jahu kujul pudru-
le, jogurtile, smuutile jne).

Mahedat siberi seedri 
seemne õli võib hakata lapsele 
andma alates hetkest, mil ta 
saab oma esimest tahket toitu, 
alustades paarist tilgast ja suu-
rendades kogust 0,5 teelusika-
täieni päevas 1 aasta vanuseks. 
Lastele, kes on vanemad kui 1 
aasta, võib anda 0,5 teelusika-
täit 2 korda päevas. Need on 
üldised nõuanded ja enne, kui 
anda lapsele seedri seemne õli, 

on parem konsulteerida oma arstiga kogu-
se osas. Ilmtingimata on vaja alustada väga 
väikesest kogusest (see kehtib nii seedri 
seemnete kui ka seedri seemne õli ja -jahu 
puhul), et kontrollida, ega lapsel ei teki al-
lergilist reaktsiooni.

Lisaks toiduks tarvitamisele kasuta-
takse seedri seemne õli ka välispidiselt. 
See on väga efektiivne psoriaasi, derma-
tiidi ja neurodermatiidi puhul. Seedri 
seemne õli kasutamine kiirendab kudede 
kokkukasvamist operatsiooni järel ning 
seda kasutatakse põletuste ja armide ra-
viks. Väga sobiv on seedri seemne õli laste 
massaažiks.

Seedri seemned ja nende saadused on 
asendamatud raseda ja imetava ema toi-
dus. Seedri seemned sisaldavad peaaegu 
kõiki vitamiine ja mikroelemente, mis on 
vajalikud loote kasvuks ja arenguks. Need 
on esmajoones vitamiinid E ja B, kuid 
samuti ka C, D ja P. E-vitamiini puudu-
se korral saab organismis häiritud lipii-
dide tasakaal. E-vitamiin vastutab piima 
moodustumise eest imetaval emal, tema 
ebapiisavuse korral väheneb rinnapiima 
kogus. 

Seedri seemned ja seedri seemne õli on 
väga hea maitsega, kuid liialdada ei tasu: 
ärge kasutage rohkem kui 2 supilusikatäit 
puhastatud seemneid või 3 teelusikatäit õli 
päevas (lastele piisab mõnest seemnest ja 
1–2 tl õlist päevas, sõltuvalt vanusest). 

Eraldi väärib märkimist ostetava toote 
kvaliteet. Seedri seemned ja selle saadused 
on väga õrnad tooted, mis kaotavad oma 
väärtuslikke omadusi igal ümberpaken-
damisel. Kõige parem, kui värske toode on 
võimalikult kiiresti pärast korjamist või 
tootmist tootmisettevõtte poolt pakenda-
tud ja jõuab tarbijani originaalpakendis. 
Kõrge rasvasisalduse tõttu oksüdeeruvad 
seedri seemned ja nendest valmistatud 
tooted õhu ja valguse käes väga kiiresti, 
ning sellisel kujul ei ole nad enam kasu-
likud. Kõigi oma toitainete säilitamiseks 

peavad seedri seemned olema vaakum-
pakendis ja tingimata valguse eest 
kaitstud. Külmpressitud seedri seem-
ne õli peab olema tumedas pudelis või 
valguskindlas pakendis.

Kui on võimalus valida, eelistada 
sertifitseeritud mahetooteid: nende 

toiteväärtus on kõrgem ja on taga-
tud, et isegi väike kogus toodet 
annab olulist kasu.

Mahedad siberi seedri seemne tooted on 
kasulikud kõigile: beebist pensionärini!
Prioriteet number üks iga vanema jaoks on tema lapse tervis. Oluline tegur, mis mõjutab lapse tervist, on toit.

Vera Serpitis, Rolson Trade OÜ

R E T S E P T I D
Seedri seemne piim
Imetlusväärselt õrna ja toitva piima 
saab valmistada seedri seemnetest.
Seemne- ehk pähklipiim – blenderis 
segatud vesi ja seemned/pähklid. 
Vesi omandab piima värvuse ja 
kerge pähklimaitse, samu  teata-
va rasvasuse ja valgulise koos se. 
Seda võib lisada pudrule, kokteilile 
ning isegi kohvile ja kakaole. Seda ei 

ole soovitatav termiliselt töödelda 
(st valmistada sellega toitu), kuna 
aminohapped, vitamiinid ja õlid, mis 
on pähklis, hävivad kõrgel tempera-
tuuril.
Seedri seemne piim paistab silma 
erilise kasulikkuse poolest ja sobib 
kõige paremini kokku hooajaliste 
marjadega.

Smuu  marjadega
Koos sained 2 smuu  jaoks. 500 ml 
vee kohta on vaja 50 grammi seedri 
seemneid. Kui te arvate, maitse ei ole 
piisavalt küllastunud – suurendage 
seemnete kogust. 
– 200 grammi mus kaid või muid 

marju (vaarikad, jõhvikad, mustad 

sõstrad), võivad olla külmutatud
– 1/2 õuna
– 1–2 tl me  (või agaavisiirupit)
– näputäis kaneeli või vanilli
Sega koos sained kannmikseris 
ühtlaseks.

Guacamole (avokaadomääre) Siberi varjundiga
Koos s: 
– 1 suur küps avokaado (või mi e-

küps, kuid siis ostke see varem)
– 8–10 rohelise sibula vart  
– 1 kimp lli 
– 2 toma t
– 20 g seedri seemnete tuumi 
– 1 tl seedri seemne õli
– 2 tl sidrunimahla
– jahvatatud pipar ja maitse 

järgi soola 

Valmistamine:
1. Toma tel eemaldada nahk, tükel-

dada ja eemaldada seemned. 
2. Tükeldatud avokaado ja toma d 

segada seedri seemnete tuumade, 
õli ja sidrunimahlaga, lisada sool ja 
pipar. 

3. Segada kannmikseris 2–3 minu t.

4. veebruar 2015

W W W. BIOK ARMA . EU
Rolson Trade OÜ  |  info@biokarma.eu  |  tel 53 038 332

LOODUSES ON OLEMAS KÕIK TEIE TERVISE JAOKS. 
MEIE ÜLESANNEKS ON SEDA TEILE PAKKUDA.

Mahedad siberi seedri seemned, seedri seemne õli ja seedri 
seemnejahu Venemaa ainsalt Euroopa Liidu ökomärgisega serti-

fitseeritud seedri seemnete ja neist valmistatud 
toodete tootjalt-tarnijalt.

Meie tooteid leiate järgmistest kohtadest:

TALLINN

Kaubamaja Toidumaailm (Gonsiori 2)
Ökokauplus Ökosahver (Mulla 6a)

RAKVERE

Ökopood Mahe Mees (Vabaduse 19)

JÕHVI

Promenaadi Talupood (Keskväljak 7)


