
Mineraalained



• Mineraalaineid on toidus väga vähe, aga 
tegemist on oluliste organismi 
koostiskomponentidele, mis esinevad ka 
ensüümide jt valkude koostises.

• Mineraalaineid võib jagda kaheks:
• 1) makrotoitained, mida inimene vajab 

grammistes kogustes – Ca, K, Cl, Na, Mg
• 2) mikrotoitained – mida inimene vajab milli- ja 

mikrogrammides – F, Fe, I, Cr, Se, Zn, Cu jne



Kaltsium
• On üks enam levinud mineraalaineid organismis
• Moodustab kehamassist 2% ja mineraalainetest 

40%
• Soovitatav kogus 0,8g päevas, sellest imendub 

25%
• Enamik Ca esineb luudes (99%), ülejäänud 

pehmetes kudedes (lihaste tööks, vere 
hüübimiseks, vererõhu alandamiseks, neerude 
funktsioneerimiseks jne)



Kaltsiumi puudus

• Kaltsiumi puudusel tekib luude pehmenemine 
või osteoporoos ehk luude hõrenemine

• Kaltsiumi piisava koguse tagamiseks organismis 
on vaja tarbida eelkõige piima ja piimatooteid, 
kala, tumerohelisi taimi (petersell, spinat)

• Kaltsiumi omandamiseks on vajalik tarbida 
piisavas koguses D-vitamiini, ka on vajalik 
piisava koguse magneesiumi sisaldus 
organismis.



• Kaltsiumi viivad organismist välja marjad, 
puuviljad, rabarber, hapuoblikad 
(oblikhape); kiudained, alkohol, 
suitsetamine, kofeiin, fosforhape (kofeiini 
sisaldavates karastusjookides) 

• Kaltsiumi tarbimise liig võib põhjustada 
neerukivisid ja kudedes hüperkaltseemiat. 



Naatrium
• Leidub organismis rakkude väliselt: 

vereplasmas, rakkudevahelises vedelikus
• Naatrium tagab organismis osmootse rõhu, 

normaalse veevahetuse, närviimpulsside 
edastamise, mitmete ensüümide töö

• Põhiliselt saadakse keedusoola koostises, Na 
imendumist soodustab D-vitamiin

• Keskmiselt vajab inimene päevas 5g keedusoola 
– sõltub kliimast, kehakaalust, tööst, 
füsioloogilisest seisundist



• Keskmiselt manustame päevas 12% soola 
looduslikult toiduainetest, 77% tööstuses 
lisatud soola ja 11% iselisatud soola.

• Üldjuhul tarbime soola igapäevaselt liiga 
palju – poolfabrikaadid, kiirtoit, 
puljongikuubikud, maitseainete segud jpt 
tooted on rohke soolasisaldusega



• Naatriumi defitsiit võib tekkida ainult 
äärmusliku taimetoitluse puhul ja sedagi 
harva.

• Taimedest on naatriumirohked 
maitsetaimed – till, küüslauk, petersell.

• Kõrge vererõhk e hüpertoonia on seotud 
soola liigtarbimisega. Mitte küll 
põhjustajana, aga soodustajana.



Kaalium
• Organismis leidub palju rakkude sees.
• Leidub palju taimsetes toiduainetes: puu-, juur-

ja kaunviljades
• Inimene vajab 1-3 g päevas, vajadus on 

individuaalne, palju eritatakse higi ja uriiniga.
• Kaaliumipuudus tekib kergesti diabeedi puhul.
• Paljude haiguste (akne, unetus, diabeet, 

allergiad) puhul on K manustamine raviva 
efektiga.

• K imendumist soodustab vitamiin B1 ja 
magneesium.



Magneesium
• Organismis luukoe koostises, ensüümides
• Imendumist organismi soodustavad D ja C 

vitamiin, kaltsium, fosfor
• Leidub palju rohelises (Mg on klorofülli 

koostisosa), piim, linnu- ja kalaliha, 
täisteratooted, pähklid, seemned.

• Puudusest tingitud “kevadväsimus”, 
depressioon, närvilisus, lihasvärin; ka raseduse 
võimalik katkemine.

• Mg viivad välja organismist oblikhape, alkohol, 
oksendamine, liigse rafineeritud toidu söömine



Raud

• Paljude ensüümide ja valkude koostises 
organismis (hemoglobiin, müoglobiin jt)

• Vaba raud on toksiline
• Leidub punane liha, maks, munad, kalad, 

petersell, maasikad, virsikud jne. Paremini 
omistame loomsetest produktidest.

• Raua puudusel tekib kehvveresus



Vask, tsink, seleen, mangaan

• Antioksüdandid
• Cu vajalik raua metabolismiks
• Zn on vajalik ensüümide tööks, kasvuks ja 

paljunemiseks
• Mn vajalik ensüümide tööks, hormoonide 

sünteesiks
• Se vajalik koehormoonide sünteesiks
• Kõiki neid eelkõige rafineerimata 

toiduainetes



Fosfor

• Tähtis makroelement
• Tähtis roll energiavahetuses, 

nukleiinhapetes, fosfolipiidides, 
fosfoproteiinides, luukoes

• Saadakse põhiliselt loomsetest 
organismidest: liha, kala, muna piim



Jood

• Vajalik kilpnäärme hormoonide sünteesiks 
ja talitluseks

• Sisaldub merekalades ja –taimedes, ka 
rukkis, nisus ja õunaseemnetes

• Müüakse ka jodeeritud soola



Fluor

• Vajalik hammaste arenguks, suurendab 
kaltsiumi kinnistumist. Liigsel fluori 
tarbimisel fluoroos, vähesel kaaries.

• Pidurdab happerünnakut suus
• Suurendab organismi kiirituse talumist
• Sisaldub merekalad ja –taimed, juust 

loomaliha, täisteraviljatooted.


