
Polüsahhariidid



Tärklis
• Polüsahhariid, mis koosneb alfa-glükoosi 

jääkidest.
• Valem
• Leidumine
• Tootmine
• Füüsikalised omadused
• Tekib taimelehtedes fotosünteesil – esmalt 

glükoos ja sellest edasi nii sahharoos kui ka 
tärklis.

• Kindlaks tegemine



Tärklise koostis

• Tärklis ei ole oma koostiselt ühtlane, selles 
leidub kahte liiki molekule:

amüloos amülopektiin



Tärklise hüdrolüüsumine
• Tärklise hüdrolüüsumist kuumutamisel (sarnaselt ka 

inimese organismis) saab kirjeldada järgmise 
muundumise reana:

• Tärklis → dekstriinid → maltoos → glükoos
• Valemitega:

• Tärklise kiirel kuumutamisel hüdrolüüs lõpuni ei toimu ja 
moodustuvad dekstriinid. See toimub ka leiva 
küpsetamisel, koorikus on palju dekstriine. Dekstriine 
kasutatakse ka palju kodiitritööstuses, kus koor ja 
munavalge asendatakse odavama ja kalorivaesema 
dekstriiniga.



Tärklise kasutamine
• Tärklis on toidu peamine süsivesik. Tärklise 

seedimist tagavat ensüümi (amülaasi) sünteesiv 
geen esineb inimeses mitme koopiana.

• Tärklist toodetakse kartulist, aga ka riisist või 
maisist.

• Toiduainetetööstuses toodetakse tärklisest 
glükoosi, tärklisesiirupit, etanooli.

• Modifitseeritud tärklis – paksendajana, 
stabilisaatorina ja rasvaasendajana toiduainetes 
(E-1400 – E1450)



Glükogeen

• Nimetatakse ka loomseks tärkliseks.
• Ehituselt sarnane amülopektiiniga, aga 

veelgi enam hargnenud.
• Loomade varuaine – esineb maksas ja 

lihastes. Vajadusel hüdrolüüsub jälle 
glükoosiks, mis kandub vere kaudu laiali.



Inuliin

• Polüsahhariid fruktoosijääkidest
• Leidub maapirnis, päevalilles, siguris, 

rukkis
• Hüdrolüüsi tagajärjel tekib fruktoos



Polüsahhariididest tardained

• Agar – punavetikatest
• Furtsellaraan – punavetikatest
• Kummi-araabik – akaatsiapuu koore 

vigastamisel eralduv aine
• Ksantaankumm – mikroorganismide 

rakuväline polüsahhariid
• Jaanikaunapuu-kumm – jaanikaunapuu 

seemnetest eraldatav



Kiudained
• Kiudained on taimetoidu koostisosad, mis meie 

organismis ei seedu, aga mis seovad hulgaliselt 
vett ja annavad kiiresti täiskõhutunde.

• Kiudained soodustavad seedimist, takistavad 
glükoosi imendumist, alandavad kolesterooli.

• Kiudaineid on kahte liiki: 1) polüsahhariidid 
(vees lahustumatud ja vees lahustuvad)

• 2) mittepolüsahhariidid



Kiudained

• Pektiin – vees lahustuv polüsahhariid. 
Koosneb pektoosijääkidest. On 
rakkudevaheline sideaine taimedes. 
Leidub kaun-, puu- ja teraviljades. Eriti 
palju valmivates viljades. Kasutatakse ka 
tarrendainena. Takistab glükoosi 
imendumist ja vähendab vere kolesterooli 
taset organismis.



Kiudained

• Tselluloos – vees lahustumatu polüsahhariid. 
Koosneb beeta-glükoosi jääkidest. Taime 
rakukesta tugiaine. Inimene ei seedi. Suurendab 
toidu mahtu, kiirendab selle edasiliikumist 
peensooles ja lima eritumist jämesooles.

• Taimtoiduliste loomade seedesüsteemis 
hüdrolüüsub. Taimtoidulised loomad seedivad 
tänu organismis oleva ensüümi tsellulaasi 
olemasolule. 



Kiudained
• Ligniin – ei ole sahhariid. Tagab taime 

rakukestade puitumise. Toimib kolesterooli 
siduvalt ja ka antioksüdandina sidudes 
metalliioone.

• Kiudaineterohket toitu soovitatakse:
• 1) kaalukontrolli puhul
• 2) kõhukinnisuse ja -lahtisuse puhul
• 3) pimesoolepõletiku riski alandamiseks
• 4) hemorroididest hoidumiseks
• 5) vere lipiididesisalduse reguleerimiseks


