
Lipiidid



2) hüdrogeenimine (sh võimalik trans -
rasvade teke)



3) rääsumine (oksüdeerumine)
• Rasvade vananemine, mille tulemusena tekivad 

tervistkahjustavad laguproduktid, halvenevad 
maitse ja lõhna.

• Oksüdatiivne rääsumine - rasvhapete 
oksüdatsiooni tulemusena tekivad  
reaktsioonivõimelised vabad radikaalid. 
Eelkõige oksüdeeruvad KÜLLASTUMATA 
rasvhapped, rasvhappe C-ahel katkeb 
kaksiksideme juurest. Ahelreaktsiooni lõpp-
produktidena moodustuvad süsivesinikud, 
lühiahelalised aldehüüdid, happed, epoksiidid.



• Hüdrolüütiline rääsumine - toimub 
mikroorganismide poolt rasvade ebaõigel 
säilitamisel (kõrge temperatuuri ja õhuniiskuse 
tingimustes). Ebameeldiv maitse ja lõhn on 
põhjustatud vabadest (peamiselt lühiahelalistest) 
rasvhapetest (näiteks butaanhape).

• Rääsumist väldivad: 
- madal säilitustemperatuur ja õhuniiskus
- õhuhapnikuga kokkupuute takistamine
- antioksüdandid - askorbiinhape, E-vitamiin, 

BHT - butüülhüdroksütolueen



Toidurasvad

• Toidurasvad jagatakse 
• A) looduslikud

– Taimsed – ülekaalus küllastumata RH-d
– Loomsed – ülekaalus küllastunud RH-d

• B) modifitseeritud



Loomsed rasvad
• Toitumisfüsioloogia seisukohalt väheväärtuslikud –

mõlemas on umbes 50% küllastunud RH-d, 
monoküllastumata RH-d searasvas 50%, loomarasvas 
40%, polüküllastamata RH-d praktiliselt pole, vitamiine 
vähe.

• Kolesterooli on palju.
• Mereloomade rasvad sisaldavad palju küllastumata RH-

d, aga need rääsuvad ruttu ja haisevad tugevasti (traan) 
ja ei kõlba rasvaineks (kala tarbimisel see-eest väga 
väärtuslikud). Kasutatakse margariini tootmiseks.

• Rasvad leiduvad loomades .....
• Loomseid rasvu saadakse ....



Taimsed rasvad

• Taimsed rasvad sisaldavad palju 
küllastumata RH-d, seetõttu on reeglina 
vedelad. Kolesterooli pole.

• Taimseid rasvu leidub ....
• Taimseid rasvu saadakse ....
• Looduslikest taimsetest rasvadest on 

tahked kookosrasv, kakaovõi, sheavõi



• Taimeõlisid reeglina rafineeritakse (erand 
oliiviõli), et parandada nende lõhna ja maitset. 
Pestakse hapete ja leelistega ning 
pleegitatakse. Kahjuks kaob sellega ka suur osa 
vitamiine.

• Külmpressitud (rafineerimata) õli ei sobi 
praadimiseks, kuna küllastumata ühendid võivad 
kõrgel temperatuuril muutuda tervisele 
kahjulikeks ühendeiks – tekivad vabad 
radikaalid. Samad ühendid tekivad ka 
rafineerimata õli pikaajalisel seismisel 
(rääsumisel). Vabad radikaalid on 
kantserogeensed.



• Kõik taimsed õlid ei ole sama väärtuslikud inimesele.
• Enim hinnatakse neid õlisid, mis sisaldavad palju 

oomega-3 rasvhappeid (linoleenhapet), sest neist 
moodustatakse inimese organismile hädavajalikke 
koehormoone.

• Sellised õlid on linaõli, kanepiõli, tudraõli, chiaseemneõli. 
• Liigselt oomega-6 RH-d (linoolhape) sisaldavaid õlisid 

suurel määral tarvitada ei soovitada. 
• Sellised on päevalilleõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli, 

kreeka pähkli õli.
• Oomega-6 RH liig toodab põletikku ja veresoonte 

kahjustusi soodustavaid koehormoone.



Modifitseeritud rasvad
• 1) vedelad rasvad muudetakse tahkeks

– Lihtsaim võte on vedelatest rasvadest tahke osa välja 
külmutada.

– Enamasti hüdrogeenitakse – vedelad kaksiksidet 
sisaldavad õlid pannakse reageerima vesinikuga, 
misläbi tekivad küllastunud tahked rasvad. Nii tekib 
margariin. Kuna looduses on küllastumata rasvad 
cis-isomeerid, siis osaliselt hüdrogeenimise tagajärjel 
muutub isomeeri vorm ja tekivad transrasvad, mille 
mõju organismile võrreldakse küllastunud rasvadega.



• 2) emulgeerimine – on mittelahustuva 
rasva (õli) ühtlane pihustamine vette (või 
piima). Naturaalne emulgeeritud rasv on 
või.

• Emulsioonid on erinevad võided, ka 
majonees.



Nähtav ja varjatud rasv

• Söödav rasvaine jagatakse nähtavaks ja 
varjatud rasvaks.

• Nähtav on või, margariin, toiduõli jne..
• Varjatud tailihas, munades, piimas, 

seemnetes jne.
• Ööpäevas peaks inimene keskmiselt 

tarbima 50-90 g lipiide. Normaalkaalus 
inimese kehamassist on ~15% rasvu. 



Rasvade tähtsus toitudes

• Toitudes on rasvad aroomikandjad, 
struktuuriloojad ja õhustajad.

• Tihti kindlustavad rasvad toidu sulamise inimese 
kehatemperatuuril.

• Lihatoitude aromaatsus on seotud lipiididega –
rasv on see milles lahustuvad lõhna- ja 
maitseained!

• Põhiline osa lipiididest saadakse: margariin, või, 
toiduõli, majonees, kor, juust, oliivid, pähklid jt.



Kolesterool

• Loe kolesterooli kohta lähemalt kodulehele 
üles pandud artiklist.

• Mis on hea kolesterool?
• Mis on halb kolesterool?
• Kus leidub? 
• Milleks vajalik?



Lipiidide roll
• energeetiline – 1 g rasva annab 9 kcal energiat 

(süsivesiku 1g annab 4 kcal)
• kaitsef-n – nahaalune rasvkude ja siseorganite 

ümber
• Varuaine taimedes ja loomades
• Rasvlahustuvate vitamiinide omastamine 
• Transpordifunktsioon
• Tagab termoisolatsiooni
• Metaboolse vee tekitaja ( 100 grammist rasvast 

saab 107 grammi vett)



Tarbimine

• Lipiidide alatarbimine – meie kliimas tekib 
energiadefitsiit ja rasvlahustuvate 
vitamiinide puudus.

• Ületarbimine – rasvumine, millest südame-
veresoonkonnahaigused, veresoonte 
lupjumine, II tüüpi suhkrutõbi, maksa ja 
sapi kahjustused jne


