
Praegu võib peaaegu igast poest leida supertoitu. Ka sortiment on lai, mistõttu on 
väga raske valikut teha. Mille poolest erineb kvaliteetne supertoit tavalisemast su-
pertoidust? Ja millised tooted teevad meid ilusamaks? Nendele küsimustele vastab 
toitumisnõustaja ja Biokarma (Rolson Trade OÜ) omanik Vera Serpitis.

Jah, supertoit on tõesti „kuum“ teema. Kuid mis see on? Supertoit on toit, mis sisaldab 
väga palju vitamiine, mineraale, antioksüdante ja fütokemikaale. Ehk see on toit, 
mis mõjub meie organismile väga hästi! Esineb erinevaid arvamusi: kas inimesed 
peaksid tarbima supertoitu, mis ei kasva meie aias? Ma leian, et meie organismile on 
kasulikud kõik supertoidud, mis kasvavad meie planeedil ning me peaksime kasuta-
ma kõiki võimalusi oma tervise toetamiseks. Teine küsimus on selliste toitude erinev 
kvaliteet – kas neid korjatakse, töödeldakse, säilitakse ja transporditakse selliselt, et  
säiliksid kõik nende kasulikud ja erakordsed omadused. Esindan Eesti turul Rootsi 
tootjaid Renée Voltaire ja Mother Earth. Mõlemad fi rmad on usaldusväärsed ja 
pakuvad vaid kvaliteetseid tooteid. Mother Earth on suhteliselt noor ettevõtte, kelle 
deviis on “Hooli endast – hooli oma planeedist!“. Praktiliselt kõik supertoidud mõ-
juvad hästi meie tervisele ja teevad meid ilusamaks. Kuid kui kirjutaksin kõikidest 
supertoitudest, ei jätkuks ajakirjas teistele teemadele ruumi.. Seetõttu valisin mõned 
supertoidud, mis teevad suure Pai meie tervisele ja välimusele:

Mahe & Toor Maca pulber.  Maca kasvab 3800-4800 meetri kõrgusel Andides, 
mistõttu on tegemist merepinnast kõige kõrgemal kasvava toiduainega maailmas. 
Tänu sellele on Maca juur väga tugev taim ja jagab seda tugevust ka meile! Maca juur 
mõjub üldtoniseerivalt, taastab energiat. Maca tugevdab immuunsüsteemi, mõjub 
antioksüdatiivselt ning tõstab toonust ehk mõjub väga hästi kroonilise väsimuse 
vastu. Macal on kõrge süsivesikute sisaldus, aga see on ka hea proteiini allikas. Maca 
juur on ülimalt rikas erinevate vitamiinide (C, B1, B2, B3, B6)C, B1, B2, B3, B6C, B1, B2, 
B3, B6 ja mineraalainete (kaltsium, kaalium, raud, vask, magneesium, fosfor jne) poo-
lest. Uuringud näitavad, et lisaks paljudele teistele kasulikele omadustele,  parandab 
Maca ka naha struktuuri ja toonust.
Maca on adaptogeen, mis tähendab, et see juur aitab meil paremini stressiga toime 
tulla. Maca mõjutab positiivselt meie hormonaalset süsteemi, tasakaalustab seda. Ja 
mis on ilusam kui energiline, rõõmus ja tasakaalukas naine?
Maca kasutamine toitudes: Maca pulbrit võib segada veega, mahlaga, jogurtiga, 
müsliga, piimaga, pähklipiimaga, lisada smuutidesse, toitudesse või tee sisse. Eriti 
maitsev on Maca segatuna kakaoga. Kui te kasutate Macat igapäevaselt, soovitan 
parima tulemuse saamiseks lisada seda pulbrit ka teie lemmiknäomaski sisse!

Mahe & Toor Camu Camu pulber. Camu Camu marjad (Myrciaria dubia) 
kasvavad Lõuna-Ameerika, täpsemalt Peruu džunglite põõsastes. Camu Camu mari 
sisaldab kõikidest meie planeedil kasvavatest taimetest kõige rohkem C-vitamiini. 
Kui värsked marjad kuivatatakse ja  jahvatatakse pulbriks, siis suureneb C-vitamii-
ni kontsentratsioon veelgi. Võrdluseks, meie Camu Camu pulber sisaldab umbes 
3500mg C-vitamiini 100g kohta, kui apelsin sisaldab umbes 53,2g 100g kohta.. C-vi-
tamiin on väga hea meie tervisele ja ilule. C-vitamiin on vajalik kollageeni uuenda-
miseks. Samuti parandab C-vitamiin meie naha kaitsevõimet UV-kiirguse vastu, mis 
toimub tänu suurendatud kollageeni hulgale ja C-vitamiini antioksüdatiivse toimele. 
Uuringud näitavad, et Camu Camu mõjub hästi silmadele, juustele, nahale, hammas-
tele ja igemetele; sel on viirusevastane, põletikku vähendav, depressioonivastane ja 
tuju parandav toime ning see aitab meid kaitsta ka artriidi ja liigesepõletiku eest, vä-
hendab migreeni sagedust ning vaigistab valu.Üks parimatest asjadest Camu Camu 
pulbri juures on, et see toimib väga kiiresti! Juba lühikese aja jooksul pärast Camu 
Camu võtmist paraneb teie tuju ja silm hakkab särama! Meie kehasse imendub 
naturaalne C-vitamiin paremini kui sünteetiliselt toodetud preparaadid. Naturaalne, 
looduslik C-vitamiin meie Camu Camu pulbris sisaldab palju erinevaid ensüüme ja 
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elavaid baktereid, mis aitavad kehal suurendada C-vitamiini imendumist. Kasutage 
Camu Camu pulbrit 1-2 supilusikat päevas: lihtsalt segage veega või lisage smuuti või 
mahla sisse. Maitse on päris tugev, aga meie tervis ja ilu on seda väärt! Viimasel ajal 
kasutatakse Camu Camu laialt kosmeetika toodetes. Tuntud brändid tootavad Camu 
Camuga C-vitamiini seerumid ja kreemid. 

Provige ise teha oma C-vitamiini seerumit: esimeseks, segage 2tl Camu Camu pulbrit 
ja 2tl Glütseriini, pärast lisage 4tl Aloe Vera geeli. Pange valmis seerum väikese nõu 
või purki sisse. Kandke 2-4 tilka puhta näo ja kaela naha peale. Pärast imendumist 
niisutage nahka. Hea C-vitamiini boosti!

Mahe & Toor Jakoon juure siirup. Nagu te juba kindlasti teate, on rafi neeri-
tud suhkru liigne kasutamine meie hea fi guuri ja terve ilusa naha vaenlane number 
üks. Mis on lahendus? Kas elada üldse ilma magusata? Kellele selline elu üldse meel-
diks? Õnneks on olemas head ja tervislikud alternatiivid tavalisele suhkrule; üks neist 
on Jakooni juure siirup!
Jakoon on söödav jakoonijuur (Smantallius sonchifolius), mis kuulub päevalilleliste 
sugukonda.Jakoon juure siirup on omapärane magustaja, milles sisalduv suhkur 
ei ole seeditav, kuid muutub meie soolestikus toiduks headele bakteritele. Jakoon 
juure siirup on madala glükeemilise indeksiga ning aitab vitamiinidel ja mineraalidel 
imenduda ning neid sünteesida.
Meie Jakoon juure siirup on pärit Lõuna-Ameerikast, Peruust, Andidest. Jakoon juure 
siirup sisaldab kuni 50 protsenti FOSi  ehk fruktooligosahhariide, prebiootikume, mis 
on toiduks headele bakteritele meie soolestikus ning mida meie keha ei omanda. 
Juba fakt, et  rinnapiim sisaldab kuni 90 protsenti FOSi, ütleb kui tähtis on prebioo-
tiline toit meie organismile! Seetõttu on Jakoon juure siirup hea valik diabeetikutele 
ja kõigile, kes tahavad oma menüüs vältida suhkrut ja hoolitseda oma tervise eest! 
Jakooni siirup on väga hea maitsega: see on karamelli- ja kergelt õunamaitseline. 
Sobib hästi kohvi ja tee sisse, smuutidesse, magustoitudes ja küpsetamiseks. See on 
universaalne, tervislik ja maitsev magustaja!

Mahedad ja toored kakaotooted ja kakaovõi. Meie mahe toorkakao 
Criollo on parima kvaliteediga. Seda kasvatatakse Kesk-Peruu džunglites. Kakao on 
üks komplekssemaid toiduaineid maailmas. Toorkakaooad on supertoit erakordse 
toiteväärtusega: neis on magneesiumi, kroomi, vanaadiumi, rauda, mangaani, anti-
oksüdante, lahustuvaid kiudaineid, teobromiini jne. Kakao sisaldab palju �lavonoide, 

polüfenoole ja rikkalikult antioksüdante. Antioksüdandid on ülitähtsad meie tervise 
jaoks, sest neutraliseerivad vabad radikaalid, kaitstes meie keha ja nahka nende 
halva mõju eest. Uuringud näitavad, et kakao parandab meie insuliinitundlikkust, 
mis omakorda vähendab insuliini taset organismis. Kakao aitab parandada tuju ja 
alandada stressi, suurendades organismis serotoniini (õnnehormooni) taset. Kakao 
tarbimine stimuleerib ajufunktsioone ning parandab südame ja südame-veresoon-
konna talitust. Kakaol on põletikuvastased omadused. Uuringud on tõestanud, et 
kakao on hea soolestiku mikro�loorale: head bakterid meie soolestikus tarbivad 
mõndasid kakao komponente. Väidetakse, et mida rohkem sööb inimene kakaod, 
seda kauem ta elab. 

Toorkakaovõi on parim hooldus meie naha jaoks: see on suurepärane niisutaja 
ja imendub väga hästi. Kakaovõi on üks stabiilsemaid ja kontsentreeritumaid natu-
raalseid võisid. Seda on väga lihtne kasutada: lisage kakaovõid teie lemmiksmuuti 
või pudru sisse, kasutage magustoitude ja šokolaadi valmistamiseks või pange otse 
nahale.

Mahedad ja toored Siberi seedriseemned ja külmpressitud Siberi 
seedriseemneõli. Kui räägime supertoitudest tervise ja ilu jaoks, siis ei saa jätta 
mainimata selliseid suurepäraseid supertoite nagu mahedad ja toored Siberi seed-
riseemned ja Siberi seedriseemneõli. Seedriseemnetes on valku rohkemgi kui erine-
vates loomalihades. Lisaks omandab meie organism seedriseemnete valke peaaegu 
täielikult. Seedriseemnetes sisalduvad peaaegu kõik aminohapped, polüküllastama-
ta rasvhapped ja vitamiinid, mida vajab meie organism, lisaks sellele veel mitmed 

mineraalained ja mikroelemendid. 
Seedriseemned toetavad meie tervist ja on kasulikud välimusele. Neis on antioksü-
dandid ja tokoferoolid (�-grupi vitamiinid), mis aeglustavad organismi vananemist. 
Seedriseemnete ja nendest valmistatud toodete kasulike omaduste nimekirja võiks 
jätkata pikalt. Seedriseemneõlis on omega-6 ja omega-3 rasvhapete omavaheline 
suhe umbes 2:1, mis on lähedane ideaalile. Seedriseemneõli on rikas ka monokül-
lastumata oleiinhappe (omega-9) poolest, mis on vajalik normaalseks kolesterooli 
ainevahetuseks. Oma energeetiliste ja bioloogiliste väärtuste poolest ületab seed-
riseemneõli kõik tuntud taimsed õlid ja on kõige kasulikum polüküllastumata 
õli! Seedriseemneõli kasutatakse ka välispidiselt. See on väga efektiivne psoriaasi, 
dermatiidi ja neurodermatiidi puhul. Seedriseemneõli kasutamine kiirendab kudede 
kokkukasvamist operatsioonijärgselt ning seda kasutatakse põletuste ja armide 
raviks. Seedriseemneõli kasutatakse ka laste massaažiks. 

Tehke puhastav, kooriv ja toitev näomask: segage 1 supilusikas Siberi seedriseem-
neõli ja 1 supilusikas Siberi seedriseemnejahu. Pange mask näole ja oodake 15- 20 
minutit, seejärel loputage sooja veega. Eriti hästi toimib see mask pärast sauna ja 
sobib terve kehale!

Kombucha. Elav probiootiline tervisejook! Klassikaliselt valmistatakse teeseene 
jooki mustast teest (mõnikord kastutatakse ka rohelist teed)  ja suhkrust. Teeseen on 
seente ja bakterite sümbiootiline kooslus, mis pärineb Hiinast. Teeseene jook sai seal 
kuulsaks rohkem kui 2000 aastat tagasi ja läbi aegade on seda kutsutud ka tervise, 
nooruse ja surematuse eliksiiriks. Teeseene tarbimist  seostatakse paranenud see-
dimise, keha puhastumise,  kaalulanguse, energiatõusu, immuunsuse tugevnemise, 
vähiennetamise ja  tugevate liigestega. Meie mahe ja toor Kombucha on valmistatud 
käsitsi Rootsis Stockholmis. See on elav toor Kombucha, mida peab hoidma külmka-
pis! Jooge jahedalt ja ärge pudelit raputage! Saadaval on naturaalne toode ja ka neli 
põnevat maitset! Proovi Kombuchat enne ja pärast trenni, pidujoogina, šampanja 
asemel ja lihtsalt iga päev!
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