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Triin muiste, toitumisnõustaja

Eestlaste toidulaual on kala olnud juba 
tuhandeid aastaid. Samuti on andmeid 
vähkide tarbimise kohta. Muudele 

mereandidele on hakatud tähelepanu 
pöörama alles viimasel ajal, kui kõike on 
võimalik poest saada. 

Kes siis on need merendideks nime-
tatavad põnevad tegelased? Kuidas 

neid toiduks valmistatakse ning mida 
kasulikku neist saab?

Loomsed mereannid võib jagada koo-
rikloomadeks, molluskiteks ja peajalg-
seteks. 

KOORIKLOOmAD (Crustacea) on mit-
mekesine alamhõimkond lülijalgseid, 
kelle keha koosneb lülidest, ning seda 
katab kitiinkiht. Koorikloomade hulka 
kuuluvad vähid (jõevähk, homaar, lan-
gust) ja vähilaadsed (krabid, krevetid).

Vähk on üks tuntumaid mereande ka 
eestlastele. Suurim Eesti vähiline on ha-
rilik jõevähk ehk väärisvähk, kes kasvab 
umbes 20cm pikkuseks ja on parima 
kvaliteediga vähiliik Euroopas. Söömi-
seks tarvitatakse sõrgu ja lakka, kuigi 
toiduks kasutatakse ka kogu vähki, nt 
kastmete ja puljongite tegemiseks.

Toitainete poolest on vähk väga hea 
valguallikas, samuti hea B12- ja B3-vita-
miini allikas. Lisaks sisaldab veel foolha-
pet, B1-, B2- ja B6-vitamiini. Vähis nagu 
ka kõigis teistes mereandides leidub 
oomega-3 rasvhappeid, mineraalidest 
võib vähis leida fosforit, tsinki, magnee-
siumit, kaltsiumit ja rauda.

Homaari ehk merivähki peetakse 
meredelikatesside tipuks. Tuntakse 
Ameerika ja Euroopa homaari. Mõle-
mad meenutavad välimuselt jõevähki. 
Homaaril on viis paari jalgu. Esimene 
jalgadepaar on ebasümmeetriline 
ning teistest jalgadest suurem, neid 
nimetatakse sõrgadeks. Valge liha asub 
tagakehas, sõrgades ja jalapaarides.

Keedetud homaare serveeritakse tava-
liselt sulatatud võiga, kuid homaariliha 
võib kasutada ka küpsetistes, omletti-
des, salatites, kastmetes, pajatoitudes ja 
mujalgi. 

Homaariliha on suurepärane valgu, 
vase, seleeni ja B12-vitamiini allikas, 
samuti hea fosforiallikas. Seda peetakse 
üheks lahjemaks valguallikaks, homaa-
rilihas on 15% vähem küllastunud rasvu 
kui näiteks lahjas kanalihas. Olgugi et 
homaar ei sisalda palju rasva, leidub 
selles siiski ka oomega-3 rasvhappeid.

Langust on homaari meenutav küm-
nejalgne, kuid erinevalt homaarist ei 
ole langustil sõrgu. Värsked langustid 
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säilivad halvasti - kui neil on kerge 
kalalõhn, on nad ilmselt juba halvaks 
läinud. Langust on üks väärtuslikuma 
lihaga mereande. Süüakse vaid koori-
kualust sabaosa. Serveeritakse külmalt 
salatites, soojalt näiteks raguuna, samu-
ti kastmetes.

Sarnaselt vähile on langust hea valgu-
allikas, samuti hea B12- ja B3-vitamiini 
ning foolhappe allikas. Lisaks sisaldab 
veel B1-, B2- ja B6-vitamiini ning mine-
raalidest fosforit, tsinki, magneesiumit, 
kaltsiumit ja rauda.

Krabid on ühed vanimad loomaliigid 
maailmas ja neid on toiduks tarbitud 
inimkonna algusest peale. Krabidel on 
tavaliselt kümme jalga, nad on ümara 
kujuga ning umbes 20-30cm laiad. 
Toiduks tarvitatav krabi peab tunduma 
raske ja raputamisel ei tohi see loksuda. 
Toiduks tarvitatakse mitmeid krabiliike 
nagu kuningkrabi, tavalist sinikrabi, 
lumekrabi jt.

Krabisid süüakse tavaliselt aurutatult 
koos oliiviõli või võiga, keedetult koos 
kastmega, samuti valmistatakse neist 
salateid. Neist võib teha teha ka hautisi 
ja gratääne (ahjus kastmete või juustu-
ga küpsetatud roog).

Krabilihas on palju tervisele kasulikku. 
Näiteks sisaldavad krabid kõrgekvalitee-
dilist valku ning nad on ka mõõdukaks 
oomega-3 rasvhapete allikaks. 

Veel on krabiliha hea B12-, B2- ja B6-
vitamiinide allikas, mineraalidest saab 
sealt kroomi, seleeni, vaske ja fosforit. 
Samuti tasub meeles pidada, et krabi-
liha sisaldab reeglina oluliselt vähem 
keskkonnatoksiine kui mõni muu me-
reand. Näiteks on Loodusvarade kaitse 
nõukogu (NRDC) krabid välja toonud 
kõige vähem elavhõbedat sisaldavate 
mereandide nimekirjas. 

Krevetid on ühed populaarsemad 
mereannid. Neid katab roosakashall 
kest, mis keetes muutub päris roosaks. 
Süüakse keha ja sabaosa. Tavaliselt 
toimub krevettide esmane töötlemi-
ne juba merel, kus nad keedetakse, 
soolatakse ja külmutatakse. Selline 
töötlemine säilitab krevettide värvi ja 
hea maitse ning kaitseb riknemise eest. 
Müüakse siiski ka töötlemata krevette. 

Värskete krevettide ostmisel pea silmas, 
et nende keha ei loksuks, oleks ilma 
mustade täppideta ning ei oleks sõmer. 
Samuti on värsketel krevettidel kerge 
soolavee lõhn.

Krevette süüakse ilma lisanditeta 
snäkkidena või kasutatakse salatites, 
suppides, pastades, küpsetistes. Neid 
võib grillida, vokkida, teha kastmeid. 
Kasutusvõimalused on piiramatud. Kre-
vettide töötlemisel pea ainult meeles, 
et neid ei tohi üle kuumutada, vastasel 
juhul muutub nende liha kummiseks. 

Krevetid nagu teisedki koorikloomad 
on suurepärasede valgu, seleeni ja 
B12-vitamiini allikad. Samuti väga 
head raua- ja fosforiallikad. Krevetid 
sisaldavad ka kolesterooli, kuid mitmed 
uuringud on näidanud, et nende söö-
mine tegelikult vähendab LDL (halva) 
kolesterooli ja tõstab HDL (hea) koleste-
rooli taset. Krevettides on ka vaske.

Lisaks kõigele muule tervislikule 
sisaldavad krevetid astaksantiini. See 
on karotenoid, mida toodavad päike-
sevalguse toimel krevettide toiduks 
olevad rohelised vetikad Haematococ-
cus pluvialis (sama katorenoid annab 
ka lõhele roosa värvi). Astaksantiin on 
võimas antioksüdant. 

Oluline on meeles pidada, et kõikide 
koorikloomade kestad sisaldavad 
glükoosamiini, mis on kasulik liigestele. 
Seepärast tasub mõnikord mereandide 
nautimisel nende kestad alles jätta ning 
neist puljongit keeta (1-2 tundi madalal 
tulel).

mOLLUSKITE alla kuuluvad karbid 
(mere-, ranna- ja kammkarbid), austrid 
ja teod. Kõik nad on kahepoolmeli-
sed, neil on karp või koda, mis kaitseb 
pehmet keha.

Praktiliselt kõikide karpide liha on 
kreemikasvalge, karbid ise aga on 
erinevat värvi, näiteks pruunid, beežid, 
kollased või punakaspruunid. Karbid 
on ühendatud tugeva sulgurlihasega, 
mida mollusk kasutab karbi kokkutõm-
bamiseks, kui tunneb ohtu.

Karbid on suurepärased valguallikad. 
Nad on ka väga heaks B12-vitamiini 
allikaks ning neis leidub teisigi B-grupi 
vitamiine, samuti rauda, seleeni, man-
gaani, vaske, tsinki ja kaaliumit. Samuti 
on karpides oomega-3 rasvhappeid. 
Mõned uuringud on näidanud ka ko-
lesteroolitaseme alanemist, kui menüü 
sisaldab molluskeid, sh karpe.

Karpe müüakse värskelt või nn omas 
mahlas pakendatuna (soolvees). 
Värskeid karpe ostes veendu, et nad on 
elus, see tähendab, et karbid peavad 
olema kindlalt kinni ja lõhnama mere 

järele. Kui on tunda halvaksläinud kala 
lõhna, on karbid riknenud. 

Karpe on lihtne keeta, kuid liigset keet-
mist tuleks vältida. Tihti valmistatakse 
karpe näiteks ka keemiseni kuumuta-
tavas veinis. Samuti on karbid suure-
pärased kastmete, suppide ja hautiste 
valmistamiseks.

Austrid on soojades meredes elavad 
söödavad merekarbid, mida peetakse 
üheks vanimaks merekarbiliigiks (enam 
kui 200 miljonit aastat). Austrid on 
ühed vähestest loomadest, keda inime-
sed söövad toorelt. Vanadele kreeklas-
tele olid austrid armutoiduks.

Austrid sisaldavad kõikidest toitudest 
enam tsinki, mis toetab immuunsüs-
teemi, parandab haavu, aktiveerib 
ensüüme ning on vajalik vereloomeks, 
organismi kasvamiseks ja järglaste saa-
miseks (spermatootmise põhielement), 
luude moodustumiseks ning sugu-
organite arenguks. Samuti on austrid 
väga heaks B12-vitamiini allikaks ning 
sisaldavad ka vaske, rauda, seleeni ning 
oomega-3 rasvhappeid.

Austreid müüakse enamasti elusalt, 
nad peavad olema terve karbiga ning 
tihkelt suletud või sulguma, kui nende-
le koputada. Austrite avamiseks läheb 
vaja spetsiaalset nuga. Viimane tuleb 
torgata sulgurlihase kõrvalt austrisse 
ja austrikarp lahti kangutada. Avatud 
austrile võib pigistada sidrunimahla ja 
lisada soovi korral valget jahvatatud 
pipart ja soola. Samuti võib tooreid 
austreid serveerida tabasco-kastme, 
konserveeritud spargli, mahedamait-
seliste seente, punase kalamarja ja 
merikapsahõrgutistega. Austreid võib 
ka kergelt praadida või grillida.

PEAJALgSED on limuste hõimkonda 
kuuluv loomade klass, mille esinda-
jateks on kaheksajalg, seepia ning 
kalmaar. Peajalgsete keha on jaotunud 
pea ja kereosaks. Suu ümber paikne-
vad pikad iminappadega varustatud 
kombitsad.

Kaheksajalga peetakse kulinaarses 
mõttes väärtuslikuks vaid väga vähes-
tes piirkondades, näiteks Vahemere 
ääres ja Aasias, eriti Jaapanis. Noo-
remad (väiksemad) kaheksajalad on 
pehmemad, vanemad (suuremad) 
vintsked. Kaheksajalast süüakse jalgu, 
kuid silmad, suuümbrus ja soolikad 
kasutust ei leia.

Kaheksajalg on lahja lihaga nagu kõik 
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mereannid. Ta on hea vitamiini B12 
allikas, samuti leidub temas oomega-3 
rasvhappeid, rauda ja seleeni.

Kaheksajalga tarbitakse toorelt, keede-
tult (suuremaid kaheksajalgu keedetak-
se tunde), marineeritult koos oliiviõli 
ja küüslauguga, frititult ja hautatult 
koos veini ja/või tomatikastmega. Kuna 
kaheksajala liha on sitkevõitu, siis tuleb 
seda enne töödelda (tavaliselt klopitak-
se läbi), et liha muutuks muredamaks. 
Kui toiduks valmistada sügavkülmu-
tatud kaheksajalga, siis pole kloppimist 
vaja, sest külmutamine on liha mureda-
maks muutnud.

Seepia ehk tindikala on samuti peajal-
gne. Tindikalaks nimetuse on seepia 
saanud selletõttu, et ta kaitseb ennast 
vaenlaste eest tindinäärme nõrega, 
mille hädaohu korral välja paiskab. 
Tindipilv heidutab vaenlast ja selles on 
seepiat raskem tabada. Viimased uurin-
gud on leidnud, et tint omab kasva-
jatevastast ja antibakteriaalset toimet. 
Tindi tume värv sisaldab antioksüdante 
ja kasulikke immuunsust toetavaid 
toitaineid.

Seepiate keha on jässakas, keskelt veidi 
lame. Nahk on paks ja limanäärmeteri-
kas ning sisaldab palju pigmendirakke. 
Sarnaselt kaheksajalale tuleb seepiate 

liha enne valmistamist pehmendada. 
Üldiselt sobib ümar keha hästi täitmi-
seks. Täidisena võib kasutada riisi või 
leivalõike, mille hulka on segatud ürte, 
vürtse, rosinaid, seedermänniseemneid 
ja muidki lisandeid. Haarmeid ja päid 
kasutatakse kastme valmistamiseks 
ja hautatakse koos täidetud kehaga. 
Seepiat võib kasutada samades toidu-
retseptides, mida kasutatakse ka teiste 
peajalgsete puhul. Kääbusseepiad on 
väga maitsvad friteeritult. 

Kalmaaridel on samuti hästi erista-
tav pea, sümmeetrilised kehapooled, 
mantel koos mantliõõnega ja kümme 
kombitsat koos arvukate iminappade-
ga, ning nemdki toodavad tinti. 

Kalmaar on väga hea valguallikas, 
sisaldab kaltsiumit, B12-vitamiini, tsinki 
ja fosforit. Sarnaselt krabilihale sisaldab 
kalmaariliha muudest mereandidest 
vähem elavhõbedat.

Kalmaare müüakse nii värskelt kui ka 
külmutatult, konserveeritult, päi-
kesekuivatatult ning marineeritult. 
Neid võib küpsetada, keeta, vokkida, 
friteerida, kuid kalmaar ei kannata pikka 
kuumutamist. Kalmaare süüakse ka 
toorelt, näiteks sushide koostisosana. 
Kalmaaride ja seepiate tinti kasutatakse 
toiduainete, näiteks makaronide värvi-
miseks ja maitsestamiseks.

Kokkuvõtteks väärib rõhutamist, 
et mereande tasub osta võima-
likult värskelt, valida sellised, 
mis on sügavkülmutatud või 
jää peal hoitud, ning valmista-
da võimalikult kiiresti pärast 
ostmist. Tervislikkuse seisukohast 
tasuks mereannid oma menüüsse 
võtta iganädalaselt, et toetada 
südame-veresoonkonna, liiges-
te, silmade ja naha tervist ning 
varustada oma keha vajalike 
vitamiinide ja mineraalidega.

Kasutatud kirjandus:
M. Murray. The Encyclopedia of Healing Foods, 
2005

https://et.wikipedia.org/wiki/

http://www.kalakala.ee/

http://www.whfoods.com

http://www.diethealthclub.com/

http://healthyeating.sfgate.com/

http://en.cnki.com.cn

http://www.naturalnews.com

http://www.livestrong.com

http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/
fish-shellfish.aspxBuying fish and shellfish

http://www.nrdc.org/health/effects/mercury/
guide.asp


