
Seedriseemnete koostis on nii rikas kasuli-
ke aminohapete (valgud), rasvade (rikkaim 
polüküllastumata rasvhapete – omega 6 ja 

omega 3 – allikas), süsivesikute, vitamiinide ja mi-
neraalainete poolest, et võib organismi täielikult 
kõige vajalikuga kindlustada. Meie seedriseemned, 
külmpressitud seedriseemneõli ja seedriseemnejahu 
on mahedad ja termiliselt töötlemata. See tähendab, 
et need tooted on elavad, inimorganismile mõisteta-
vad, nad kontakteeruvad otseselt meie geenidega! 
Kasu sellistest seedriseemnetest ja nendest valmista-
tud toodetest on tohutu nii suurtele kui ka väikestele:

• Immuunsuse taastamiseks ja toetamiseks; an-

giini, gripi ja hingamisteede haiguste vastu

• Kasvu ja arengu heaks (tänu suurele aminohap-

pe arginiini, B-grupi vitamiinide, A ja E vitamiini 

ja tina sisaldusele, on seedritooted eriti kasuli-

kud lastele, noorukitele ja rasedatele) 

• Terve närvisüsteemi heaks ja depressiooni vas-

tu

• Vere koostise parandamiseks ja „halva“ koles-

terooli vähendamiseks

• Ajutegevuse toetamiseks ja nägemisteravuse 

heaks

• Terve naha ja organismi noorendamise heaks

• Ainevahetuse (metabolismi) normaliseerimi-

seks

• Seedesüsteemi heaks

• Kehakaalu vähendamiseks

• Energiavarude täiendamiseks ja kroonilise väsi-

muse sündroomi vastu

• Hormonaalse tasakaalu jaoks

• Meestele (mõjub soodsalt potentsile tänu roh-

kele tsingi, E-vitamiini ja arginiini sisaldusele)

Seedriseemnete ja nendest valmistatud toodete ka-
sulike omaduste nimekirja võiks jätkata veel pikalt. 
Seedriseemneõlis on omega-6 /omega-3 rasvhapete 

omavaheline suhe umbes 2:1, mis on peaaegu ideaal-
ne. Seedriseemneõli on rikas ka monoküllastumata 
oleiinhappe (omega-9) poolest, mis on vajalik normaal-
seks kolesterooli ainevahetuseks. Oma energeetiliste 
ja bioloogiliste väärtuste poolest ületab seedriseemne-
õli kõik tuntud taimsed õlid ja on üks kõige kasuli-
kum polüküllastumata õli!

Väärib märkimist, et seedriseemnetooted on asenda-
matud taimetoitlaste dieedis, samuti paastuajal. Nüüd 
algas just Suur paast ning on õige aeg proovida ret-
septe seedriseemnetoodete ja toomingamarja jahuga 
looduslikust toomingast, mis kasvab Baikalisse suubu-
vate jõgede kaldal! Toomingamarja jahu – see on sa-
muti unikaalne toode Siberist ja väärib eraldi artiklit. 
See ei sisalda gluteeni ja on suurepärane tervislike ja 
maitsvate küpsetiste koostisosa, andes toodetele šo-
kolaadi värvi ja mandli / amaretto aroomi! Lisaks mi-
neraalainetele ja C-vitamiinile on toomingamarja jahu 
rikas fütontsiidide – looduslike antibiootikumide, bio-
loogiliselt aktiivsete ainete poolest, mis tapavad bak-
tereid ja pidurdavad nende kasvu ja arengut.

Meie seedriseemnete pakend on kahekihiline: esime-
ne, vaakum – on kaitse oksüdeerumise vastu, teine   
– pappkarp, kaitseb seedriseemneid valguse ja kahjus-
tuste eest. Seedriseemned ja seedriseemneõli on väga 
tundlikud tooted, seega, mida vähem täiendavaid 
ümberpakendamisi nad läbi teevad, seda parem lõpp-
kasutajale. Meie tooted on pakitud kohapeal Siberis, 
kohe pärast saagikoristust või tootmist. Selliste seed-
riseemnete ja nendest valmistatud toodete kasulikkus 
on tohutu nii suurtele kui ka väikestele!

Lisaks seedriseemnetoodete ja toomingamarja jahu 
kõigile kasulikele omadustele on veel üks oluline eelis: 
need on lihtsalt maitsvad! Ja mis võiks olla parem, 
kui et midagi väga kasulikku on veel ka väga, väga 
maitsev?

Kõlab liiga hea, et olla tõsi? Siis proovige ja 
veenduge ise!

Rohkem infot meie kodulehel: 
WWW.BIOKARMA.EU

Vera Serpitis, “Rolson Trade OÜ”
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RETSEPTID
SEEDRISEEMNE PIIM
Imetlusväärselt õrna ja toitva piima saab valmistada 
seedriseemnetest.
Seemne- ehk pähklipiim – blenderis segatud vesi ja 
seemned/pähklid. Vesi omandab piima värvuse ja ker-
ge pähklimaitse, samuti teatava rasvasuse ja valgulise 
koostise. Seda võib lisada pudrule, kokteilile ning isegi 
kohvile ja kakaole. Seda ei ole soovitatav termiliselt 
töödelda (st valmistada sellega toitu), kuna aminohap-
ped, vitamiinid ja õlid, mis on pähklis, hävivad kõrgel 
temperatuuril.
Seedriseemne piim paistab silma erilise kasulikkuse 
poolest ja sobib kõige paremini kokku hooajaliste mar-
jadega.
SMUUTI MARJADEGA
Koostisained 2 smuuti jaoks. 500 ml vee kohta on vaja 
50 grammi seedriseemneid. Kui te arvate, maitse ei ole 
piisavalt küllastunud – suurendage seemnete kogust. 

• 200 grammi mustikaid või muid marju (vaari-
kad, jõhvikad, mustsõstrad), võivad olla külmu-
tatud

• 1/2 õuna
• 1-2 tl mett (või agaavisiirupit)
• näputäis kaneeli või vaniljet

Sega koostisained kannmikseris ühtlaseks.
Kasulikud ja tervislikud pannkoogid toominga-
marja jahust:

• Toomingamarja jahu 60 g (3 spl kuhjaga)
• Nisujahu 120 g
• Kanamuna 2 tk
• Piim 300 ml
• Keefir 100 ml
• Suhkur 2 spl (võib kasutada kas kookose või 

kase suhkrut)
• Söögisoda 3 g (1/2 tl)
• Näpuotsaga soola
• Küpsetada kas oliiviõliga või võiga

Vahustage munad suhkruga, lisage piim, keefir, sooda, 
sool. Aeglaselt segades lisage nisu ja toomingamarja 
jahu. Küpsetamisel kasutage 1 kuni 2 teelusikat võid 
või oliiv õli. Ja ongi pannkoogid valmis! Seerverimisel 
võiks kasutada tuhksuhkrut ja kaunistada marjadega.

WWW.BIOKARMA.EU
„Rolson Trade OÜ“, info@biokarma.eu, 

tel: +372 53038332

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

Mahe Siberi seedriseemned, seedriseemneõli ja 
seedriseemnejahu Venemaa ainsalt Euroopa Lii-
du ökomärgisega sertifitseeritud seedriseemnete 
ja neist valmistatud toodete tootjalt-tarnijalt.

Meie tooteid leiate järgmistest kohtadest:

TALLINN
Kaubamaja Toidumaailm (Gonsiori 2)
Ökokauplus “Ökosahver” (Mulla 6a)

Ökokauplus “Mahemarket” (Mustamäe tee 3A)
Ökopagarikoda - kauplus “Pagar Võtaks” Vana-Lõuna 17-4
Ökokauplus “Bio4you” Järve keskus/Pärnu mnt. 238; 

Foorumi keskus/Narva mnt.5

RAKVERE
“Mahe mees” Rakvere na Pikk 18.

JÕHVI
Promenaadi Talupood (Keskväljak 7)


