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Eessõna

Selle raamatu eesmärk on anda igale huvilisele 
põhjalikku teavet looduslike toidutaimede 
huvitava ja tervisliku maailma kohta. Soo-
mes on leitud rohkem kui 2000 liiki soon-
taimi (Eestis on registreeritud pärismaiseid 
soontaimi 1500 liiki – tlk). Söögiks, loodus-
ravimiks või toidu maitsestamiseks kõlblikke 
taimi teatakse Lõuna-Soomes olevat 270–380, 
Põhja-Soomes 150–200 liiki (Eestis ligi 200 
liiki – toim). Nende hulka on arvatud ka 
dekoratiivtaimi. Kaugeltki kõik neist ei leia 
enam kasutamist: sadadest liikidest on 45–60 
üldlevinud oma looduslikes kasvukohtades ja 
umbes 30 liiki kultuurkeskkonnas. Selles raa-
matus tutvustatakse rohkem kui 50 taime ja 
taimeperekonda, neist 34 põhjalikult.

Ma ise olen kasutanud looduslikke söö-
davaid taimi alates 1970. aastate algusest, kui 
hakkasin huvituma tervislikust ja eetilisest toi-
dust. Mida põhjalikumalt süvenesin looduslike 
toidutaimede saladustesse, seda paremini hak-
kasin aru saama, milline tervisliku toidu varaait 
peitub meie õuedel, niitudel ja metsades – ja 
kõik on seal saadaval ilma kasvatamise vaevata. 
Alates 1980. aastaist olen ka õpetanud loodus-
like taimede kasutamist. Pikaajalised kogemu-
sed on mulle selgeks teinud, vahel valusaltki, 
missuguseid taimi ja milliseid taimeosi tasub 
kasutada ja milliseid mitte.

Otsustanud kirjutada raamatu loodusli-
kest söödavatest taimedest, ei osanud ma esi-
algu arvatagi, kui töömahuka ülesande olen 
endale võtnud. Teavet ja uurimisandmeid on 
rohkesti, mitte niipalju Põhjamaadest, küll aga 
Baltimaadest, Lõuna-Euroopast ja kaugemalt. 
Kirjanduse loetelu üha paisus. Teie ees olevas 

raamatus esitatud teabe olen kogunud sadadest 
allikteostest ja teadusartiklitest. Uurimistöö, 
nagu ma seda raamatut nimetan, on mu silmi 
ehk rohkem avanud kui teised mu raamatud: 
looduslikke toidutaimi on tervislike toime-
ainete allikana tõepoolest liiga vähe kasutatud. 
Kogu minu käsutuses olnud ainestiku analüüs 
on andnud mulle ettekujutuse selle kohta, mil-
lised on meie looduses esinevad kõige tervisli-
kumad söömiskõlblikud taimed.

Looduslikud toidutaimed sobivad suure-
päraselt meie söögilauda rikastama. Nende ter-
vislikkus johtub paljudest toimeainetest, mida 
need sisaldavad rohkem kui kultuurtaimed. Raa-
matus räägitakse üksikasjalikult, mida loodusli-
kes toidutaimedes sisalduvate toimeainete kohta 
on teada ja kuidas need meie tervist mõjutavad. 
Seda aspekti ei ole üheski looduslikke toidu-
taimi käsitlevas raamatus seni veel esile toodud.

Selles raamatus on tähelepanu keskenda-
tud sellistele looduslikele toidutaimedele, mil-
les sisalduvate ainete kohta on teadusuuringuil 
põhinevat teavet. Mõnedes uurimustes ja üle-
vaadetes pakutud kahtlustäratavad andmed tai-
medes sisalduvate ainete kohta olen välja jät-
nud. Samas on sisse võetud mõningaid loo-
dusliku toidu huviliste või looduslikke ürte 
kasutavate kokkade seas hinnatud taimi, kuigi 
nende kohta on alles napilt uurimisandmeid. 
Mõned taimed, nagu näiteks harilik hiirekõrv, 
on käsitlemist leidnud silmapaistvate tervista-
vate omaduste tõttu, kuigi neid meil veel laial-
daselt ei kasutata. Minu varasemais raamatuis 
„Elinvoimaa mausteista”, „Suomalaiset marjat” 
ja „Mielen ruokaa” (eesti k „Meele ja mõistuse 
toidud”, Varrak, 2016) tutvustatud ürdid on 
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seekord välja jäetud, piirdudes ainult mõnin-
gate toimeainete mainimisega. Mõnede marja-
taimede puhul leiavad käsitlemist teised taime-
osad, mitte marjad. Kuigi põhjalikult ei käsit-
leta ka puid, sest neist kavatsen kirjutada oma 
järgmises raamatus. Niisamuti on välja jäetud 
vähe ja raskesti kasutatavad taimeliigid.

Lisaks uurimistulemuste ja toimeainete tut-
vustamisele käsitletakse ka taimede kogumist, 
säilitamist, kasutamisviise ja toidu valmistamist 
ning ravimõjusid. Raamatus on rohkesti pilte, 
mis tutvustavad taimi, kasutatavaid taimeosi, 
korje- ja kasutusviise, roogi ning kauplustes 

müüdavaid loodustooteid. Räägitakse ka tai-
mede kasutamisega kaasnevatest terviseriski-
dest.

Soovin, et see raamat innustaks lugejaid 
proovima ja kasutama meie looduslikke söö-
davaid taimi toiduna ja toidulisandina. Samuti 
loodan, et raamat õhutab lugejaid leidma loo-
duslikele toidutaimedele uusi kasutusviise ja 
looma oma toiduretsepte – rõõmuks ja kasuks 
nii iseendale kui ka teistele.

Helsingi, detsember 2015
Sinikka Piippo

Niidul kasvavaid looduslikke toidutaimi: ahtalehine põdrakanep, harilik raudrohi, 
ristikheinad, oblikad, põldohakad ja võililled.
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SISSEJUHATUS

MIS ON LOODUSLIKUD 
TOIDUTAIMED?
Need on toidu ja joogi valmistamiseks ning 
toidu maitsestamiseks kasutatavad loodus-
likud taimed. Neid võib leida nii loodusest 
kui ka inimasustusega piirkondadest. Loo-
duslike toidutaimede kohta kasutatakse ka 
kreeka keelest pärinevat sõna horta. Loo-
duslikeks ürtideks nimetatakse maitseai-
netena või ravimitena kasutatavaid taimi. 
Piir toiduna ja loodusravimina kasutamise 
vahel on üpris suhteline. Looduslike toidu-
taimede hulka kuulub roht- ja heintaimi, 
puid, põõsaid ja ka samblikke.

LOODUSLIKE 
TOIDUTAIMEDE 
KASUTAMINE SOOMES

Looduslike toidutaimede kasutamine on 
paljudes maades märksa rohkem levinud 
kui Soomes. Erinevalt Soomest on see tra-
ditsioon Kesk-Euroopas katkematult säili-
nud. Näiteks Saksamaal, Šveitsis ja Balti-
maades on looduslikud ürdid olnud alati 
loomulik osa elust.

Nagu nähtub kirjanduse loetelust, ei ole 
Soomes looduslike toidutaimede kasutus-
võimalusi õieti uuritudki, nii et põhiosa tea-
best on võetud mujalt pärinevaist allikaist. 
Toivo Rautavaara kirjutas Teise maailma-
sõja ajal oma kuulsa raamatu „Mihin kas-
vimme kelpaaavat” („Milleks meie taimed 

kõlbavad”) ja pärast seda veel muidki selle-
alaseid töid. Tema ja Ulla Lehtonen olid 
peamised, kes taasäratasid huvi looduslike 
ürtide vastu. Alates 1970. aastaist on huvi 
loodustoodete ja iseravimise vastu kasvanud, 
aga looduslikke taimi on hakatud ulatusliku-
malt söögiks tarvitama alles viimase kümne 
aasta jooksul. Neid kasutatakse muide ka 
restoranides pakutavate gurmeeroogade val-
mistamisel.

Toiduretsepte levitatakse sotsiaal-
meedias ja kursustel, korraldatakse loo-
dustoidureise ning on ilmunud mitmeid 

Mustikaõied sobivad salati kaunistamiseks.



SISSEJUHATUS  11

loodustoiduraamatuid. Selliste toitude ter-
vislikust mõjust räägitakse neis raamatuis 
aga üldsõnaliselt. Kuigi kõnealune arengu-
suund on iseenesest hea, võivad vahepealne 
toitumistraditsiooni katkemine, raskused tai-
mede äratundmisel ja napid teadmised neis 
sisalduvate kasulike ning kahjulike ainete 
kohta takistada nende turvalist kasutamist.

LOODUSLIKUD 
TOIDUTAIMED 
KUI SUPERTOIT

Miks tahetakse tänapäevalgi tarvitada loo-
duslikke taimi, kuigi kauplustes on saada-
val suures valikus mitmesuguseid toidu-
aineid? Kaalukaid põhjendusi võib loetleda 
hulganisti.

Meie toiduks tarvitatavate kultuur-
taimede valik pole kuigi rikkalik. Kasva-
tatavate taimede geneetiline mitmekesisus 
on vähenenud. Viimaste sajandite kestel on 
meie tähelepanu keskendunud kultuurtoidu-
taimedele ja paljud tähtsaid ja vajalikke toit-
ained sisaldavad looduslikud taimed on 
toidu valikust välja jäänud. Toiduks pakuta-
vate taimeliikide hulk on järsult vähenenud. 
Samas on ka teadmised looduslikest toidu-
taimedest ja nende tarvitamise oskused una-
russe vajunud. Hädaaegadel on inimesed näl-
gagi kannatanud, teadmata midagi ümbrus-
konnas kasvavatest söödavatest taimedest ja 
oskamata neid kasutada.

Kultuurtaimede vitamiini- ja mineraal-
ainesisaldus on vähenenud, sest intensiiv-
maaviljeluses väetatakse kultuure peamiselt 
lämmastiku ja fosforiga. Kultuur taimede 
kiire kasvu ja söödava osa suure mahu kõrval 

jääb kesiseks viljade toitainesisaldus. Tõsi, 
maheviljelus on olukorda siiski parandanud. 
Nii mahedalt kasvatatud kultuur taimedes 
kui ka looduslikes toidutaimedes on loo-
duslikke kaitseaineid, fütoaleksiine ja sal-
vestroole, mitu korda rohkem kui tavalistes 
kultuur taimedes. Arvatakse, et meie täna-
päevane toiduvalik sisaldab neid tervisele 
kasulikke aineid 20–90% vähem kui 50–100 
aastat tagasi.

Looduslikud toidutaimed mitmekesista-
vad meie menüüd. Neid saab korjata juba 
enne kultuurtaimede saagihooaega. Pärast 
talvist üksluisemat toiduvalikut mõjuvad 
need tervislikult ja puhastavad organismi. 
Looduslikke toidutaimi on palju ja nende 
kasutusviise on rohkesti. Nad lisavad rooga-
dele maitset – nende maitse on tugevam kui 
kultuurtaimedel, sest viljelemiseks on ena-
masti valitud mahedama maitsega liike. Tõsi 
küll, esialgu peavad paljud looduslike toidu-
taimede maitsega harjuma. Tugev maitse rää-
gib aga sageli just kasulike toimeainete roh-
kusest.

Kiire elutempo tõttu kulutame rohkesti 
toitaineid, mistõttu nende vajadus kasvab. 
Veelgi suurendab nende vajadust rohke 
kohvi, rafi neeritud suhkru ja valge jahu tar-
bimine. Haigestudes ja haigusest paranedes, 
samuti üleminekuaastail ja vananedes vajame 
tavaliselt täisväärtuslikumat toitu.

Leheküljel 13 olev tabel aitab võrrelda 
kultuurtaimede ja looduslike toidutaimede 
vitamiini- ja mineraalainesisaldust. Üldi-
selt on looduslikes taimedes rohkesti vita-
miine, mineraalaineid, kasvuhormoone, 
ensüüme, antioksüdante, orgaanilisi hap-
peid, eeterlikke õlisid, kiudaineid, paljusid 
fenoole ja rasvhappeid. Hulganisti sisaldavad 
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nad oomega-3-rasvhapete hulka kuuluvat 
-linoleenhapet. Looduslikes toidutaime-
des on rohkesti bioaktiivseid aineid ja ini-
mese tervist kaitsvaid molekule. Loodusli-
kud antioksüdandid mõjuvad sünteetilistega 
võrreldes hoopis tõhusamalt ja tervislikud 
toime ained suurendavad vastastikku üks-
teise mõju. Nende toitainetihedus on suure-
pärane – neis leidub rohkesti vajalikke toit-
aineid ühe energiaühiku kohta. Tasub siiski 
silmas pidada, et toimeainete sisaldus võib 
sama liiki taimedes suuresti varieeruda sõl-
tuvalt geograafi lisest asukohast, ilmastikust, 
pinnasest ja taime genotüübist.

Looduslikes toidutaimedes on üldjuhul 
vähe kaloreid, tänu millele saab nende abil 
menüüd kergemaks muuta. Loodusest han-
gitud toit aitab kaalu langetada ja mitmel 
muulgi moel tervist tugevdada: lisab meeleärk-
sust, vähendab stressi, ergutab soolestiku tööd, 
tugevdab immuunsüsteemi ja vähendab põle-
tikuohtu. See võib kaitsta südame-veresoon-
konnahaiguste, kasvajate, kõrgvererõhuhaiguse 
ja veresuhkru taseme tõusu eest, kergendada 
üleminekuaastate probleeme, mõjuda diuree-
tikumina, leevendada podagrat ja tervendada 
nahka. Looduslikel toidutaimedel on ka anti-
biootilisi omadusi. Aga imet nad siiski ei tee!

Läänekollakad ja võililleõied – vitamiinid söögisse ja joogisse.



SISSEJUHATUS  13

Looduslikud toidutaimed on tegelikult 
tasuta saadav toit – ja selle kasutaja ökoloo-
giline jalajälg on väike. Selle kasvatamiseks 
pole vaja vaeva näha. Loodusest õigest kohast 
kogutud toidutaimed ei sisalda tervisele oht-
likke keemilisi taimekaitsevahendeid. Nad 
peavad taimehaigustele ja -kahjuritele palju 
paremini vastu kui kultuurtaimed, nii et neid 

 Karotenoidid C-vitamiin K-vitamiin Folaat Kaalium Kaltsium Raud

Harilik 

piimohakas

 16 000  20–78  175  –   623 32,4–104   2,2–3,8

Nõges   5234 60–175 200–233 193–233  321–670 263–788   1–4,4 

Peakapsas  66–218 u 40  60–149  30–50   251–320 42–49   0,4 

Salukõdrik 12 350–13 300 190–261  –  –   771  200   3,2

Seller  10 096  6  129  16   150–285  45   0,3 

Spargel  29–1159 24–33  21–80  52–135 (24–)130–202  14–24  0,3–2,14

Spinat  7732  5–60  350 140–195   320–470  126  1,3–3,6

Valge 

hanemalts

 1277–6233 42,3–236  –  30–39  452–1286 179–371 1,2–4,8 (–14,7)

Võilill  21 600  35  800  30  397– 435  187–209   3,1–4,1

pole vaja mürgitada, rääkimata väetamisest. 
Nad kasvavad hästi ka koduõuel või aias, 
kuhu neid võib vabalt istutada või külvata.

Ise loodusest toidutaimi kogudes teame, 
kus need on kasvanud. Ja nende metsast või 
niidult korjaminegi on tervislik. Uute roo-
gade ja maitsete katsetamine virgutab meeli 
ja teeb leidlikuks.

KULTUURTAIMEDE JA LOODUSLIKE TOIDUTAIMEDE 
VITAMIINI -  JA  MINERAALAINESISALDUS

Karotenoidid, K-vitamiin ja folaat mikrogrammides (μg), teised milligrammides 
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LOODUSLIKUD TAIMED SÖÖGIKS, 
JOOGIKS JA MAITSEAINEKS

KASUTATAVAD TAIMEOSAD

Sõltuvalt taimeliigist on võimalik kasutada 
looduslike toidutaimede kõiki osi.

Lehtedest võib teha toormahla, teed ja 
rohejahu, lehti võib lisada salatitele, hau-
tistele, suppidele, vormiroogadele, äädika-
tele ja õlidele. Lehtedega saab ka maitses-
tada toorjuustu ja muid leivamäärdeid, neid 
võib lisada tainasse.

Varsi ja võsusid saab kasutada keedetult 
nagu sparglit (suppides, hautistes, vormi-
roogades), aurutatult, paneeritult, suhkur-

Hakitud looduslikud taimed toiduvalmistamist ootamas.

datult ning teha neist keediseid ja kuivatada 
rohejahu jaoks.

Õied ja õiepungad kõlbavad soolaste 
salatite ning puuvilja- ja marjasalatite, tee 
ja muude jookide valmistamiseks, söökide 
ja jookide kaunistamiseks, samuti lisatakse 
neid küpsetistesse, ürdiõlidesse ja -äädika-
tesse, moosidesse ja siirupitesse.

Seemned saab kasutada küpsetistes, sala-
tites, ürdiõlides ja maitseainetena.

Juuri võib kasutada juurviljatoitudes, 
neid võib paneerida, valmistada kuivatatud 
juurtest jahu või kohvi aseainet.
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LOODUSLIKE 
TOIDUTAIMEDE 
KASUTUSVÕIMALUSED

Looduslikud söödavad taimed sobivad väga 
mitmesuguste söökide ja jookide valmista-
miseks, sealhulgas salatid, supid, hautised, 
vormiroad, pastatoidud, liha-, kala- jm 
rullid, kastmed, gratineeritud toidud, 
magusroad, maitseäädikad ja -õlid, mari-
naadid, tšatnid ja leivamäärded, samuti 
tarbitakse neid maitseainete, ravimite ja 
maiustustena.

Värsked taimed maitsevad eriti hästi 
salatites, hautistes ja jookides. Värskelt on 
maitse kõige paremini tunda ning värsketes 

taimedes on ka vitamiinid, mineraalained ja 
antioksüdandid enim säilinud.

Toorsalatisse sobivad raudrohi hästi noo-
rena, mesiputk; maasika, vaarika, ristiku ja 
kortslehe noored lehed ja õied, samuti noo-
red tee lehed, kase- ja õunapuulehed, ahta-
lehise põdra kanepi lehed ja võsud; hariliku 
naadi, mustika, kibuvitsa, valge iminõgese 
ja pastinaagi noored lehed; vesihein, jänese-
kapsas, harilik maajalg, läänekollakas, võilill 
ning kuuse- ja männikasvud ja vahest ka kikka  -
putk. Võililli võib talveks turbasse istutada, et 
neilt ka sel ajal salati jaoks noori lehti saada.

Maitseaineteks kõlbavad eespool maini-
tute kõrval ka mitmed mõrkjama maitsega 
taimed, nagu salukõdrik, harilik raudrohi, 

Salatit maitsestavad harilik maajalg, salukõdrik, kortslehe õied ja lehed, murulauk 
ja selle õied.
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harilik maajalg, sinepid (ms põldsinep), 
jänese kapsas, põldrõigas, harilik näär, obli-
kad, mündid, põld-litterhein, köömen, muru-
lauk, harilik angervaks ja mustasõstralehed. 
Neid võib panna võileiva peale ja salatisse või 
kasutada maitsevõi, toorjuustu, kastme, mari-
naadi, äädika ja õli maitsestamiseks. Leiva-
võiete koostisse sobivad suurepäraselt harilik 
raudrohi, maasikalehed, kõrvenõges, muru-
lauk, mesiputk, harilik hiirekõrv, kaselehed ja 
paljud lilled. Nii saab looduslike toidutaimede 
abil vähendada soola tarvitamist.

Söögiks sobivad ehk kõige paremini kõrve-
nõges, hanemalts (Chenopodium), maltsad 
(Atriplex), salukõdrik, harilik maajalg, hari-
lik hiirekõrv, harilik raudrohi, valge iminõges, 

vesihein, suur teeleht, võilill, mets-harakputk, 
oblikad, kikkaputk, kortsleht ja harilik linnu-
kapsas. Soojadesse toitudesse lähevad suure-
päraselt ahtalehine põdrakanep, kõrvenõges, 
kortsleht, harilik naat, võilill, ristikheinad, valge 
hanemalts, vesihein ja oblikad. Küpsetistes võib 
kasutada ristikut, kibuvitsa, oblikaid, valget 
hanemaltsa, kortslehte, kõrvenõgeseid ja võililli.

Rohelisi taimeosi, juuri ja õisi võib kasu-
tada suppide, hautiste, püreede, rullide, 
muna- ja pajaroogade, lasanje, pasta, pann-
kookide, pitsa, kookide, muffi  nite, magusate 
ja soolaste pirukate, puuviljasalatite ja kast-
mete valmistamisel, neid võib lisada ürdi-
võietele, toorjuustule, kohupiimale ja jogur-
tile. Neid võib süüa ka leivakattena või nagu 

Munaroog looduslike toidutaimedega: maitset annavad mesiputk ning hakitud 
võilille-, naadi- ja salukõdrikulehed.
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sparglit. Kuivatatud rohelistest lehtedest ja 
võsudest saab rohejahu. Eriti head taimed 
rohejahu jaoks on põldosi, võilill, kõrve-
nõges, kortsleht, ahtalehine põdra kanep, 
ristikheinad, harilik naat, maasikas ja vaari-
kas. Rohejahu kõlbab näiteks kastmetesse, 
tainastesse ja putrudesse – väga paljudesse 
söökidesse ja jookidesse.

Taimi võib ka paneerida ning lisada värs-
kelt või kuivatatult leiva- ja saiatainasse. Pal-
jude taimede juuri saab kasutada nagu juur-
vilju, samuti gratineerida, kuivatada, jahva-
tada ja lisada mitmesugustele roogadele.

Paljudest looduslikest taimedest saab 
head ürditeed. Vastavalt maitsele võib ürdi-
teed teha peaaegu kõigist söödavatest taime-
dest, aga üldiselt kasutatakse kõige rohkem 
kase-, vaarika-, maasika-, mustika- ja musta-
sõstralehti, kõrvenõgest, kortslehte, harilikku 
raudrohtu, münti, harilikku maajalga, ristik-
heina lehti ja õisi, teelehte, võilille, ahtalehist 
põdrakanepit ja okaspuude kasve.

Looduslikest taimedest tasub valmis-
tada muidki jooke. Toormahla saab või-
lillest, kase- ja teelehtedest, harilikust raud-
rohust ja põldosjast.

Taimi võib kasutada ka veinide, likööride, 
napside, külmade ja kuumade jookide ning 
meesegude valmistamiseks. Veini võib teha 
näiteks harilikust maajalast, mündist, vesi-
heinast, kikkaputkest, takjast, kõrve nõgesest 
ja harilikust raudrohust. Kasemahlast, kõrve-
nõgesest, võilillest, harilikust maajalast, kum-
melist ja takjaist saab koos pärmi, maltoosi, 
suhkru või meega ka õlut kääritada. Võilille, 
siguri ja hariliku nääre juuri ning tamme-
tõrusid kasutatakse röstitult ja jahvatatult 
kohvi aseainena.

KASUTUSJUHENDEID

Looduslikest toidutaimedest valmistatakse 
roogi samal viisil nagu muudestki toidu-
ainetest. Algajal tasub esialgu katsetada 
väikeste kogustega, sest kultuurtaimedega 
võrreldes on looduslikud enamasti märksa 
tugevama maitsega. Näiteks salatit ei maksa 
hakata kohe üksnes looduslikest taimedest 
tegema. Ei tasu ka kuulekalt järgida teiste 
retsepte – parem ise proovida ja katsetada. 
Looduslikke toidutaimi kasutades lase oma 
loovusel lennata!

Selles raamatus pole ainsatki retsepti ega 
toidupilti, kus toorainena oleks kasutatud 
liha, sest minu enda menüüsse liha ei kuulu. 
Liha sisaldavaid toiduretsepte leidub aga roh-
kesti kirjanduse loetelus nimetatud raama-
tuis. Juhendeid lillede ja muude taimede õite 
kasutamiseks leiate peatükist „Õied söögiks 
ja joogiks” (lk 36).

Looduslike toidutaimedega maitsestatud 
köögiviljasupp.
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TEISI LOODUSLIKKE 
TOIDUTAIMI

VEREV KUKEHARI

SEDUM TELEPHIUM
SÜN. HYLOTELEPHIUM 
TELEPHIUM
ingl orpine stonecrop;
sks Grosse Fetthenne;
sm isomaksaruoho

Verev kukehari ehk kidi-kukehari on 
15–50 cm kõrgune mitmeaastane roht-
taim, tema juurtes on paisunud mahlakaid 
mugulaid. Lehed ei talvitu, need on root-
sudeta, 2–10 cm pikkused ja lihakad, aset-
sevad vastakuti või kolmekaupa. Helekolla-
kad või punakad õied paiknevad tihedas 
paljuõielises ebasarikõisikus.

Verev kukehari kasvab kuival liivasel pin-
nasel, kaljudel, mäeveerudel, kiviaedadel ja 
kivisel mererannal. Teda kasvatatakse ka ilu-
taimena ja sageli leidub teda metsistunult 
lähilooduses.

Söögiks ja joogiks

Indiaanlased on söönud kukeharju eel-
kõige nende mahlakuse tõttu. Süüa kõl-
bavad ka vereva kukeharja lehed ja juu-
red. Ühelt ruutmeetrilt saab 400 g juuri, 

TOIMEAINED
Vereva kukeharja juured on toitaine-
rikkad, nad sisaldavad tärklist 10% kuiv-
kaalust, polüsahhariide, laktoone. Leh-
tedes on lima- ja parkaineid, mineraal-
aineid, C-vitamiini 20–50 mg / 100 g. 
Valk on eriti hea aminohapete koostisega, 
sisaldab palju treoniini, leutsiini, türo-
siini, fenüülalaniini ja lüsiini. Fenoolidest 
on kvertsetiini, kemferooli, kemferool-3-
O--neohesperidosiid-7-O--ramnosiidi 
ja kvertsetiin-3-O--neohesperosiid-7-O-
-ramnosiidi.

mis annavad 150 kcal energiat. Juured on 
tugeva maitsega, mistõttu neid võib süüa 
väheses koguses koos teiste köögiviljadega. 
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Juuri saab ka kuivatada ja jahvatada. Kar-
tuli- või pähklimaitseline jahu teeb toidu 
tummisemaks, seda võib lisada koogi-, 
pudru- vm jahudele. Pestud juured ja 
lehed kõlbavad värske salati, köögivilja-
toitude, suppide ja hautiste hulka, neid 
võib rasvaines küpsetada, või lisada hapu-
kapsale. Lehti kõlbab kupatada või praa-
dida köögiviljalisandiks.

Ravimina

Verevat kukeharja koos piimaga on kasuta-
tud skorbuudi ravimiseks. Purustatud juu-
remugulaid võiga segades ja saadud segu 
kuumutades on tehtud salvi hemorroidide 
ja verejooksude tohterdamiseks. Kukeharja 
polüsahhariidid on immunoloogiliselt 
aktiivsed, kaitsevad põletiku vastu, suuren-
davad TNF- tootmist ja fagotsütoosi. 

TOIMEAINED
Risoom sisaldab värskena energiat 138 kcal, 
süsivesikuid 24 g, kiudaineid 8,2 g, valku 
0,9 g, rasva 4,6 g, palju limaainet. Mine-
raalaineist on kaltsiumi 84 mg, fosforit 
37 mg, magneesiumi 53 mg, rauda 4,4 mg, 
mangaani 2,6 mg, naatriumi 1,6 mg, tsinki 
0,7 mg. Veel sisaldab mh polüpodiine 
A ja B, vaigulaadset mõruainet, lagritsa-
juure aroomaine glütsürritsiini taolist ainet, 
parkaineid, eeterlikku õli. Polüpodosiidi.

KIVI-IMAR

POLYPODIUM VULGARE
ingl common polypody;
sks Gewöhnlicher Tüpfelfarn;
sm kallioimarre

Kivi-imar on mitmeaastane talvehaljas 
sõnajalgtaim. Tal on pikk horisontaalne 
sentimeetripaksune risoom, mida kata-
vad eriti noorest peast punased soomu-
sed. 12–35 cm pikkused lehed paiknevad 
kas üksikult või mitmekesi koos. Leheroots 
on labaga ühepikkune; lehelaba on kitsas-
munajas ja koosneb 20–40 ühtlase laiusega 
sulglehekesest. Eospesad asuvad heledate 
ümarate kogumitena lehe alaküljel.

Kivi-imar kasvab kivistes paikades, kivi-
aedadel, müüridel, kaljupragudes ja metsa-
kividel. Kivi-imara liiga rohket korjet tuleks 
vältida, et kasvukoht ei hävineks.

Söögiks ja joogiks

Sügisel korjatud risoomid puhastatakse ja 
keedetakse vees, misjärel väikesteks tükki-
deks hakitud magusaid juurikaid võib 

segada näiteks rukkijahupudru hulka. 
Puhastatud risoome võib ka kuivatada ja 
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jahvatada ning kasutada saadud jahu 
maitse ainena. Jahu võib näiteks suhkru 
hulka segada, et anda sellele omapärast 
maitset. Kivi-imara pisikeste tükikes-
tega võib maitsestada jäätist, porgandi- ja 
rabarberiroogasid. Soomes on neist koos 
humalatega ka jooki tehtud. Risoomi-
teed juuakse külmalt. Lagritsamaitse-
lisi risoomi tükke võib ka niisama närida. 
Looduslikke toidutaimi kasutavad kokad 
hindavad kivi-imarat kõrgelt.

TOIMEAINED

Sisaldab rohkesti katehhiin- ja epikatehhiin-
parkaineid (3–7%); hüdrokinoonglüko-
siidi arbutiini 0,6–0,86%, metüülarbutiini 
ja hüdrokinooni; kalluniini, taksifoliini; 
fenoolidest (36 mg/g kuivkaalus) kvertse-
tiini, kvertsitriini, müristitsiini, kemfe rooli, 
ortsiini ja ortsinooli ning kofeiinhappe deri-
vaate (klorogeenhapet, oligomeer seid pro-
antotsüanidiine); saponiine, mõruaineid, 
ränihapet, fumaar- ja sidrunhapet, triter-
peenhappeist ursoolhapet (2,5%), vaikainet, 
eeterlikku õli, steroididest -sitosterooli; 
arbutaasensüümi erikoliini; karoteeni ja 
mineraalaineist naatriumi, kaltsiumi, kaa-
liumi ja magneesiumi. Õites ja lehtedes 
on arabinopüranosüüle. Antioksüdatiivsus 
0,18 mmol TE / g kuivkaalus.

Ravimina

Kivi-imar lahtistab röga, mõjub pehmen-
davalt, soodustab uriini- ja higieritust, on 
kergelt lahtistava toimega ning parandab 
seedimist ja maksa talitlust. Sobib kuiva 
köha, kurguvalu ja hingamisteede põletiku 
tohterdamiseks. Selle suuremate annustega 
on paelusse välja aetud.

Hoiatus

Kivi-imar võib põhjustada löövet.

KANARBIK

CALLUNA VULGARIS
ingl heater, ling;
sks Heidekraut;
sm kanerva

Kanarbik on oma perekonna ainus liik, 
kuid sellel liigil on rohkem kui 300 eri 
varianti. Kanarbik on mitmeaastane, palju-
harulise tõusva varrega, 10–40(–100) cm 
kõrgune puhmastaim. Lehed on pisikesed, 
vastakuti asetsevad, nõeljad ja rootsudeta. 
Väikesed, enamasti helelillad õied paikne-
vad ühepoolsetes kobarates.

Kanarbik kasvab looduslikult Euroopas, 
Väike-Aasias ja Loode-Aafrikas ning sisse-
toodud liigina Ameerika Ühendriikide ida-
osas. Kasvab nõmmedel ja kaljupinnasel, 
palumetsades, metsaservadel ja teeveertel. 
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Tahab happelist ja liivast pinnast. Sageli kata-
vad kanarbikuväljad suuri sooalasid.

Söögiks ja joogiks

Võsud kuivavad kergesti ka ilma kuivatita. 
Šotimaal kasutatakse kanarbikku kanar-
biku õlle pruulimiseks. Kanarbikuõied sobi-
vad mitmesuguste jookide valmistamiseks 
nii koos marjade kui ka looduslike toidu-
taimedega. Veekarahvinis on kanarbiku-
õied dekoratiivsed, aga ka tervislikud. Õisi 
võib kasutada küpsetistes, näiteks muffi  ni-
tes, samuti sobivad need väga hästi tordi-
kaunistuseks.

Ravimina

Tänu fenoolsete ühendite ehk hüdrokinooni 
ja selle derivaatide sisaldusele on kanar-
bik tõhus prostaglandiini- ja PAF-inhibii-
tor. Kanarbikku peetakse verepuhastajaks. 
Peale selle mõjub ta rahustavalt, ergutab 
uriini, sapi, higi ja maomahlade eritumist, 

korrastab seedimist, eemaldab neerukive, 
ahendab limaskesti, tugevdab juusvere-
soonte seinu, leevendab silelihaste spasme 
ning parandab haavu (on antiseptiline).

Kanarbikuõitest ja õitsvatest latvadest 
tee aitab unetuse, ärevustunde ja kuseteede 
põletiku korral, seda kasutatakse kehast üle-
liigse vedeliku eemaldamiseks, eesnäärme-
vaevuste, madala vererõhu, hingamisteede 
haiguste, maksa- ja sapipõievalude ning 
neeru kivide, reumaatiliste valude ja podagra 
puhul. Kanarbikutee aitab kõhulahtisuse, 
maohaava valude ja köha vastu. Reumat ja 
podagrat leevendavad peale tee ka kanarbiku-
vannid, mille jaoks võib vannivette panna 
koos kanarbikuga kõrvenõgest, mändi ja 
kadakat. Teega tohterdatakse väikesi haavu 
ja ekseeme. Kanarbiku ja oliiviõli segu mõjub 
hästi tundlikule ja rasusele nahale.

Hoiatus

Kanarbik võib tõsta vererõhku.

Hariliku linnukapsa (vaata lk 189) tunneb kõige paremini ära lehtede järgi.


