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Söödavate ilutaimede valik on väga lai, kuid Eestis on nendest levinud vähesed. Enamasti 
seostatakse söödavaid taimi lehtede tarbimisega ja ei teata, et ka nende õied on söödavad. 
Selle tõttu keskendub antud uurimus söödavate üheaastaste ilutaimede õitel. Töö hüpoteesiks 
seati, et söödavate ilutaimede õied sisaldavad paljusid inimese tervisele kasulikke ühendeid ja 
rikastavad toidulauda ning pakuvad uusi kasutusvõimalusi ja väljakutseid nii tarbijale kui ka 
kasvatajale. Uurimustöö eemärgiks oli selgitada söödavate õitega ilutaimede mõju inimesele ja 
nende kasutamise võimalused. Uurimustöö põhineb kirjandusel, millest selgus, et söödavad 
õied sisaldavad inimese tervisele kasulikke ühendeid nagu aminohapped, vitamiinid, 
mineraalid, fütoained, proteiinid jne. Õied omavad antioksüdatiivset, põletikuvastast ja 
antibakteriaalset toimet. Õite antioksüdatiivne aktiivsus aitab ennetada südame- ja 
veresoonkonna haigusi ning vähki. Õisi tarbitakse toiduks kas tervikuna või õie üksikuid 
osasid (kroonlehed, tolmukad, õiepungad). Õitega on võimalik lisada toitudele maitseomadusi 
nagu hapusus, magusus või sarnasust mõnele tuntud maitse- või toiduainele. Neid kasutakse 
salatites, suppides, liha- ja magustoitudes, hoidistes, küpsetistes, jookides ja teesegudes. 
Tarbitavad õied peavad olema inimesele ohutud ehk kasvatatud taimekaitsevahenditevabas 
keskkonnas, kvaliteetsed ja õigesti säilitatud. Antud uurimustöö tulemused aitavad laiendada 
söödavate õite arvelt toiduks kasutatavate toitaineväärtuslike toiduallikate sortimenti. 
Tulemusi saavad kasutada kõik toitlustusvaldkonnaga tegelejad ja taimekasvatajad.   

Märksõnad: suvelilled, söödavad õied, söödavate õite kasulikkus, antioksüdatiivne toime 
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There are many edible flowers in the world, but only some of them are common in Estonia. 

Usually when people think of eating plants they think of eating leaves but they don’t know 

that blossoms are also edible. For that reason this study is focused on edible annually growing 

blossoms. The hypothesis was that edible flower blossoms contain several compounds which 

are beneficial to human health, they can be used to enrichen the food table and they provide 

new uses and challenges both to consumers and growers. The aim of this study was to research 

the effect that edible flower blossoms have on peoples health and ways to use edible blossoms. 

This research is based on literature. Edible flowers contain vitamins, minerals, 

phytochemicals, amino acids, proteins etc which are useful for peoples health. Blossoms have 

antioxidative, anti-inflammatory and antiseptic effects. Edible flower blossoms antioxidative 

effect helps to prevent hearth and cardiovascular diseases and cancer. Edible flowers are either 

consumed fully or only some parts of the blossom is consumed (petals, stamens, flower buds). 

Edible flowers can be used to add different tastes to dishes like sweetness, sourness or 

similarity to some known food or favouring. They are used in salads, soups, meat dishes, 

desserts, bakery products, in drinks and teas and in preserves. Edible flowers must be safe for 

human consumption, they must be grown without using pesticides, they must be of quality and 

preserved the right way. The outcome of this reserach helps to widen the amount of foods 

know and used that are valuable in nutrition. Results can be used by anyone working in the 

food and agricultural industry.  

Keywords: summer flowers, edible blossoms, usefulness of edible flowers, antioxidative effect  
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SISSEJUHATUS 
 
Lilled, loodusime ja ilu sümbolina, on paljude inimeste elu lahutamatuks osaks (Chen, Wei 

2016). Lillede aroom, värvus ja kuju tõstavad tihtipeale inimeste meelelolu. Paljudele on 

tuttav käibelolev fraas: “Inimene sööb silmadega”. Tippkokad kogu maailmas loovad oma 

imelisi teoseid gastronoomia alal just kasutades ära söödavate lillede õite pakutavaid 

võimalusi, rikastades toite nii üllatuslike maitsete kui ka värvidega.  

Söödavate lillede õied sisaldavad erinevaid inimese tervisele kasulikke ühendeid, mille hulka 

kuuluvad näiteks aminohapped, vitamiinid, mineraalid ja proteiinid. Kaug-Idas kasutakse 

söödavaid lilleõisi tihti toitudes, kookides ja tee valmistamisel. Retseptid võivad sisaldada 

spetsiaalselt söödavaid õisi nende kulinaarsete, visuaalsete või tervislike omaduste tõttu (Zeng 

et al. 2014).  

Inimeste järjest suurenev huvi söögi toitaineväärtusliku sisalduse kohta on suurendanud 

otsinguid uute toiduallikate laiemaks kasutuselevõtuks (Benvenuti et al. 2016). Aastaid on 

teostatud uuringuid puuviljade (Amagase et al. 2009), maitsetaimede (Wojdyło et al. 2007) ja 

seemnete (Jayaprakasha et al. 2001) tarbimise kasulikkusest, mis tuleneb nende 

antioksüdantide sisaldusest. Viimased on vabade radikaalide püüdjad, kuna need omadused on 

tugevalt seotud krooniliste haiguste esinemisega nagu südame- ja veresoonkonnahaigused 

(Vivekananthan et al. 2003) ning vähiga (Greenlee et al. 2012). Käesolevaks ajaks on kahjuks 

ilmunud vähe teadusuuringuid seoses söödavate ilutaimedega ja nende tarbise mõjust inimese 

tervisele.  

Eestis kasvatavad söödavate õitega lilli müügiks näiteks Liina Järviste poolt 2012 aastal 

loodud ettevõte Otse aiast OÜ (Tagurpidilavka 2017) ning Toomas ja Kati Soopere poolt 2011 

aastal loodud ettevõte Luxveg OÜ (Luxveg 2017). Seega on Eesti turule hiljuti lisandunud 

kaks kasvatajat, millest võib järeldada, et turg on arenev ja inimeste huvi söödavate lillede 

tarbimise vastu võib olla tõusutrendis.  
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Lähtudes 2011 aasta maailmas enim tarbitud dekoratiivtaimede andmetest (Mlcek, Rop 2011) 

ja Luxveg OÜ ning Soome firma Kotipellon puutarhan söödavate õite tootenomenklantuurist, 

on uurimustöös lähemalt käsitletud mõningaid üheaastaseid suvikuid. Eestis võiks kasvatada 

ja tarbida tuntud suvelillede nagu võõrasema ehk aedkannike (Viola ×wittrockiana L.), 

peiulille (Tagetes L.), suure mungalille (Tropaeolum majus L.), rukkilille (Centaurea cyanus 

L.), hariliku saialille (Calendula officinalis), aed-iluürdi (Glandularia ×hybrida), 

mugulbegoonia (Begonia Tuberhybrida rühm), hariliku kurgirohu (Borago officinalis L.)  ja 

veel ka vähetuntud hariliku portulaki (Portulaca oleracea L.) õisi ning teisi taime osasid. See 

on aga ainult väike osa mujal maailmas kasutatavatest söödavate õitega suvikutest. 

Kirjandusest lähtudes püstitati uurimuse hüpotees: söödavate ilutaimede õied sisaldavad 

paljusid inimese tervisele kasulikke ühendeid ja rikastavad toidulauda ning pakuvad uusi 

kasutusvõimalusi ja väljakutseid nii tarbijale kui ka kasvatajale.  

Töö eesmärgiks oli selgitada söödavate õitega ilutaimede mõju inimestele ja nende kasutamise 

võimalused. Uurimustöö põhineb kirjandusel. 

Käesoleva bakalaurusetöö valmimise eest soovin tänada juhendajat dotsent Ele Voolu, Ph.D.  
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 
1. Söödavad ilutaimed ajaloos ja tänapäeval 
 

Mitmeid erinevaid söödavaid õisi kasutati juba Vanas-Kreekas ja Roomas 

maitsetugevndajatena magusates ja soolastes toitudes (Melillo 1994). Iidses Roomas kasutati 

erinevaid roosi liike püreede ja omlettide valmistamisel (Mlcek, Rop 2011). Keskajal kasutati 

Prantsusmaal saialille õisi erinevate salatite valmistamisel. Ajalooliselt on näiteks päevaliilia 

(Hemerocallis) taimi kasutatud Aasias juba mitu tuhat aastat (Tai, Chen 2000). Sarnaselt 

safrani saamisele safrankrookuse õiest (Crocus), kasutakse selle liigi õisi siiani toiduvärvi 

tootmisel (Mlcek, Rop 2011). 17. sajandil kasutati kannikesi (Viola) suhkrutele värvi 

andmiseks, siirupites ja erinevates ravijookides. Euroopas kasutati võililli (Taraxacum 

officinale) salatite ja jookide valmistamisel.  

Aastatuhandete jooksul on kogu maailmas traditsiooniliselt välja kujunenud söödavate õite 

kasutamine toiduvalmistamisel edasi kandunud ka kaasaega. Indias, Hiinas ja Lähis-Idas on 

kohalike taimede õisi sajandeid toiduks kasutatud, kuid Euroopas ja Põhja-Ameerikas on 

õiesalatid viimaste aastate trend, millest on kujunenud toidukultuuri lahutamatu osa (Laansoo 

2009). Ka kuninganna Victoria ajal armastati kõikvõimalikke õisi söögiks kasutada, seega 

ajalugu kordub. Viimastel aastatel on söödavate õite toiduks tarvitamine kogu maailmas 

tõusuteel. Tänapäeval on kasutusel kümneid erinevaid söödavate õitega ühe- ja 

mitmeaastaseid ilutaimi, mis on erineva kuju, suuruse, värvi ja maitsega (Kelley et al. 2001a). 

Need taimed  parandavad nii toitude visuaalset välimust värvi lisamisega kui ka toiteväärtust 

tõstes. Tarbijad on aina nõudlikumad toidu visuaalse kui ka esteetilise välimuse üle ja see 

tähendab, et kulinaarmaailmalt oodatakse selleks intensiivsemaid jõupingutusi (Mlcek, Rop 

2011). Lilleõisi kasutakse toidu valmistamisel garneeringuna erinevates toitudes ja külmlaua 

buffeedes ning kroonlehti salatite, magustoitude, jookide jne koostises.  
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2. Ilutaimede mõju inimese tervisele 
 
Osade inimeste jaoks pakuvad söödavad ilutaimed ainulaadset aroomi, maitse, vormi ja 

toitainete kombinatsiooni (Chen, Wei 2016). Teiste jaoks on olulised õite vähetöödeldud või 

täiesti töötlemata kujul tarbimisest saadavad toitained (Rop et al. 2012). Paljud tervist jälgivad 

inimesed eelistavad töötlemata (näiteks lootus või peiulill) või vähetöödeldud (näiteks 

kuivatatud roosi kroonlehed või safrani pulber) õite tarbimist vitamiinidele või 

toidulisanditele. Sealjuures sisaldavad söödavad õied vitamiine nagu A, C, B2 (riboflaviin), 

B3 (niatsiin) ning mineraale (Petrova et al. 2016). 

Antioksüdantiivse aktiivsusega kaasnev vabade radikaalide elimineerimise võime seondub 

omadusega ennetada krooniliste haiguste esinemist nagu südame- ja veresoonkonnahaigused 

(Vivekananthan et al. 2003) ning vähk (Greenlee et al. 2012). Õite rikkalik värvigamma, mis 

on evolutsiooni käigus arenenud välja selleks, et tolmendajaid ligi meelitada (Grotewold 

2006), on märk kõrgest antioksüdatiivsest aktiivsusest ja pakub seetõttu ka huvi inimeste 

toitumises. Nii näiteks on tuntud kõrge antioksüdantiivse aktiivsuse tõttu roheline ja must tee 

stimuleeriva toime tõttu. Ka roosi kroonlehtedest tehtud tee antioksüdatiivne aktiivsus on väga 

sarnane rohelisele ja mustale teele (Vinokur et al. 2006), kuid toitainete seisukohalt on 

lilleõitest tehtud tee eeliseks asjaolu, et see ei sisalda vererõhku tõstvat kofeiini (Hodgson et 

al. 1999).  

Mis puutub söödavate õitega dekoratiivtaimedesse, ei ole nende tarbimise eelisteks inimestele 

vaid antioksüdantiivne toime, vaid ka näiteks märkimisväärne põletikuvastane toime (Ukiya et 

al. 2006). Rooside (Rosa spp.) õied on tuntud põletikuvastase (Choi, Hwang 2003) ja muude 

haigusi ennetavate omaduste poolest (table 1). Ameerika ja Aafrika alternatiivses meditsiinis 

on saialille õli tuntud heade põletikuvastaste omaduste poolest. Sarnaselt roosile on ka saialill 

seente ja bakerite vastase toimega seal sisalduvate flavonoidide tõttu (Faizi et al. 2008). Lisaks 

vähendab näiteks peiulille tarbimine tunduvalt selliste silmahaiguste nagu kollatähni 

degeneratsiooni (Snodderly 1995) ja läätskae tekkimise riski (Moeller et al. 2000). Mõningate 

söödavate õitega taimede tarbimise kasulikkus inimese tervisele on kokkuvõtlikult toodud 

tabelis 1.   
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Tabel 1. Mõningate söödavate taimede õite tarbimise kasulikkus inimese tervisele  

Liik Kasulikkus inimese tervisele Allikas 

Roos (Rosa spp. L.) Puhastab sapipõit ja maksa; parandab sapi tööd; 
leevendab kurguvalu ja bronhiaal infektsiooni; 
põletiku-, bakteri- ja viirusevastane; seenhaigusi 
ennetav toime 

Mahmood et al. 
1996; Choi, 
Hwang 2003; Faizi 
et al. 2008; Chen, 
Wei 2016  

Liilia (Lilium spp. L.) Tagab üldise südame töö heaolu Chen, Wei 2016 

Lavendel (Lavandula 
spp. L.) 

Lokaalsel kasutamisel põletikuvastane ja 
antiseptiline toime  

Chen, Wei 2016 

Krüsanteem 
(Chrysanthemum spp. 
L.) 

Puhastab verd, reguleerib vererõhku, rahustab, 
bakterivastane toime 

Chen, Wei 2016 

Võõrasema (Viola 
×wittrockiana L.) 

Psoriaasi, paisete, akne, ohatiste ja raskesti 
paranevate nahahaavade raviks, rögalahtistav 
toime 

Tammeorg et al. 
1984; Niiberg 2010 

Jasmiin (Jasminum spp. 
L.) 

Kiirendab ainevahetust, kergelt rahustav toime, 
vähendab köha, reguleerib insuliini taset ja 
alandab vererõhku 

Chen, Wei 2016 

Harilik kurgirohi 
(Borago officinalis L.)  

Lahtistav ja ainevahetust reguleeriv toime, 
unetuse, liigesereuma, liigese- ja lihasvalu, sapi- 
ja põiekivide raviks  

Niiberg 2010 

Teekummel (Matricaria 
chamomilla sensu L.) 

Antioksüdantne ja põletikuvastane toime, võib 
leevendada seedehäireid 

Chen, Wei 2016 

Siilkübar (Echinacea 
spp. Moench)  

Ravib põletikku ja valu, leevendab köha ning 
kurguvalu 

Chen, Wei 2016 

Peiulill (Tagetes L.)  
 

Higistamist soodustav, ussnugilisi väljutav, 
diureetiline (põieprobleemid) toime, silmahaiguste 
ennetamine (luteiini sisaldus) 

Snodderly 1995; 
Niiberg 2010 

Harilik saialill 
(Calendula officinalis 
L.) 
 

Maksahaiguste, angiini, haavade, paisete ja 
põletushaavade raviks, seente- ja bakteritevastane 
toime, õli põletikuvastase toimega 

Tammeorg et al. 
1984; Faizi et al. 
2008 

Üheksavägine 
(Verbascum thapsus L.) 

Tee sobib hästi kriimustuste ja haavade 
puhastamiseks, hingamisteede põletiku raviks  

Roberts 2000; 
Pihlik 2009 
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Paljud söödavad lilled omavad antiseptilist ehk baktereid hävitavat toimet. Hariliku mündi 

(Myrtus communis L.) õied kui ka lehed omavad antiseptilist toimet (Roberts 2000). Harilikust 

rosmariinist (Rosmarinus officinalis L.) tehakse näiteks antiseptilist suupuhastusvett, 

üheksavägise (Verbascum thapsus L.) õitest tehtud tee sobib aga hästi kriimustuste ja haavade 

puhastamiseks.  

 
3. Söödavate ilutaimede õite keemiline koostis 
 
Lillede õite erinevates osades sisalduvate toitainete järgi jaotatakse need inimese toitumise 

seisukohalt kolme suuremasse gruppi. Need kolm on õietolm, nektar ja kroonlehed. Õietolmu 

kogus õites on väga väike, kuid see on väga rikas proteiini, aminohapete, süsivesikute (Weber 

1996), küllastunud ja küllastumata lipiidide (Dobson 1988), karetonoidide (Lunau 1995), 

flavonoidide (Wiermann, Gubatz 1992) jne poolest. Õietolmu maitse sealjuures ei ole üldjuhul 

eriti maitseküllane või märgatav (Mlcek, Rop 2011). Nektar on tavaliselt magus vedelik, mis 

koosneb suhkrutest (fruktoos, glükoos ja sahharoos), aminohapetest, proteiinidest, 

anorgaanilistest ioonidest, lipiididest, orgaanilistest hapetest, fenoolsetest ühenditest, 

alkaloididest, terpenoididest jne (Nicolson et al. 2007). Kroonlehed ja muud taimeosad võivad 

olla ka tähtsaks eelpool nimetatud ainete aga ka vitamiinide (kollased lilled on üldjuhul väga 

heaks vitamiin A allikaks), mineraalide ja antioksüdantide allikaks (Mlcek, Rop 2011).  

Õite maitse on tihti seotud seal sisalduvate suhkrutega. Kuid kuna inimeste maitsemeeled on 

erinevad, tajutakse ka maitseid erinevalt (Mlcek, Rop 2011). Kõige enam on meeldivat 

magusat maitset kirjeldatud valget roosi (Rosa alba L.) tarbides. Selle taga on õites sisalduv 

sahharoos, mis on lisaks seotud eeterlike õlide tootmisega taimes (Pogorelskaya et al. 1980). 

Kui lilled vananevad, võib sahharoosi kogus taimedes tõusta suureneva polüfruktoosid 

hüdrolüüsi tõttu (Mlcek, Rop 2011). See reaktsioon avaldub õite avanemisel osmootse rõhu 

muutusel. Geneetiliselt on eelnevat protsessi kirjeldatud kui fruktaani eksohüdrolaasi 

ensümaatilise aktiivsuse tõusu ja sahharoos fruktosüüli aktiivsuse langusena lilledes (Le Roy 

et al. 2007). See tähendab seda, et lillede maitse ja tekstuuri muutused sõltuvad taime liigist - 

osad söödavad taimed on väga tugeva maitse ja krõbeda tektuuriga, samas kui teised on õrnad 

või isegi siidised (Mlcek, Rop 2011).  
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Teiseks oluliseks söödavate lillede omaduseks on värvus. Kuigi see tunnus oleneb mitmetest 

erinevatest keemilistest ühenditest on neist tähtsamad karotenoidid ja antotsüaniinid (Mlcek, 

Rop 2011). Taimsed pigmendid antotsüaniinid toimivad põhiliselt tolmeldajate “meelitajana” 

värvuse kaudu, kuid õite kõrge antioksüdantiivne aktiivsus tõstab ka nende toiteväärtust 

(Stintzing, Carle 2004). Kõrgenenud antotsüaniinide tase õites seostatakse suurenenud 

flavonoidide sisaldusega (Mato et al. 2000), mis samuti omavad tugevat antioksüdatiivset 

aktiivsust ja teisi kasulikke füüsikalis-keemilisi ning bioloogilisi omadusi (De Pascual-Teresa, 

Sanchez-Ballesta 2008). Kui võrrelda karotenoide antotsüaniinidega, siis on need üldjuhul 

tähtsaimaks ühendiks näiteks roosi õites nii värviandjana kui ka mõju poolest inimese tervisele 

(Kopec, Balik 2008).  

Suur mungalill on üheks populaarseimaks üheaastaseks söödavate õitega liigiks (Kelley et al. 

2001c). Selles liigis on õite värvuse määrajaks eelkõige antotsüaniinid, mille keskmine 

konsentratsioon on 720 mg kg-1 värskes taimses massis (Garzon, Wrolstad 2009). Sarnaselt 

krüsanteemidele on luteiin ka suures mungalilles kõige tähtsamaks karotenoidiks (Rodriguez-

Amaya et al. 2007). Võrreldes lehtedega sisaldavad õied luteiini esterdatud (alkoholi ja happe 

reageerimisel tekkiv orgaaniline ühend) kujul (Niizu, Rodriguez-Amaya 2005). Kuna selle 

ühendi sisaldus inimese põhitoiduainetes on väike, võiks söödavad õied olla selle 

väärtuslikuks allikaks. Inimese soovituslik päevane luteiini tarbimise kogus on vähemalt 6 mg 

(Heiting 2016). Heaks luteiini allikaks on peiulille õied, mille sisaldus värskes massis on 350-

450 mg kg-1 (Piccaglia et al. 1998). Kui võrrelda omavahel kollakaid ja punakaid peiulille 

sorte, on kõrgeim luteiini sisaldus oranžikat värvi sortides (Bhattacharyya et al. 2008). 

Astaksantiin ja violaksantiin on teisteks karotenoidideks, mida üldiselt leidub kollastes 

kroonlehtedes (Yamagishi et al. 2010). Väikestes kogustes leidub õites ka zeaksantiini 

(päevaliilia), zeinoaksantiini, α- ja β- karotenoide (Niizu, Rodriguez-Amaya 2005). Punaste 

kroonlehtedega õites leidub aga kapsantiini (Yamagishi et al. 2010). 

Eestise enam levinud suvikute õites sisalduvad tähtsamad fütoained, vitamiinid ja mineraalid 

on järgmised: 

• Võõrasema õied sisaldavad flavanoididest kõige rohkem rutiini (lehtedes kuni 0,13%), 

rohkesti karotinoide β-karotiini (kuni 40 mg%), lisaks askorbiinhapet, parkaineid, 9,5 
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% lima, eeterlikke õlisid, antotsüaane ja saponiine (Tammeorg et al. 1984; Niiberg 

2010).  

• Harilik kurgirohu õied ja lehed sisaldavad rikkalikult vitamiine, limaaineid (30%), ja 

rasvhappeid ning saponiine, parkaineid (3%), eeterlikke õlisid ja orgaanilis happeid. 

Kurgirohus sisalduvad tähtsad mineraalained nagu räni- ja kaaliumühendid (Niiberg 

2010).  

• Suur mungalill õied sisaldavad rohkesti flavonoide ja lisaks kogu taim glükosiidi 

tropeoliin, parkaineid ning C-vitamiini (Issako 1977; Niiberg 2010). 

• Rukkilille õied sisaldavad antotsüaanidest peamiselt tsüaniini ja pelargonidiini biosiidi, 

kumariine (peamiselt tsikoriini), glükosiide (tsünariini ja tsentauriini), saponiine, vaike, 

parkaineid, karotiini, C-vitamiini (Tammeorg et al. 1984; Niiberg 2010).  

• Saialille õied sisaldavad karotinoide (keelõites kuni 3%), eeterlikku õli, triterpeenseid 

saponiine, vaiku (3,4%), lima (4%) ja faradiooli, mõruaineid,  flavoonglükosiide 

(Tammeorg et al. 1984). 

• Aedportulak sisaldab A-vitamiini, C-vitamiini 200 mg% (sidrunis 40...60 mg%),  

karotiini kuni 17 mg% (porgandis 9 mg%), E-vitamiini kuni 6 mg%, B3-vitamiini 50 

mg%, valke ja mineraalainetest – kaaliumit, magneesiumit, kaltsiumi ja rauda. 

(Laansoo 2009; Niiberg 2010).  

• Peiulille õied sisaldavad rohkesti karotiini ja eeterlikke õlisid (kuni 0,5%) (Niiberg 

2010), lehed sisaldavad C-vitamiini (kuni 100 mg%) ja 0,3% eeterlikke õlisid.   

Eesti Tervise Arengu Instituut soovitab eelistada fütoainete saamist looduslikest allikatest, 

milleks on puu- ja köögiviljad ja söödavad õied, mitte toidulisanditest (Toitumine 2017). 

Toidulisandidest fütoainete saamine on ebaefektiivne, kuna neis sisaldub vaid väga väike 

osa teadaolevatest fütoainetest. Inimesele vajaminevad fütoained, vitamiinid ja mineraalid 

võiks seega olla osaliselt saadud söödavatest õitest.  

 

4. Söödavate lillede toksilisus 
 
Igal aastal avastakse ja võetakse kasutusele üha uusi söödavaid õisi, kuid hea taimetundmine 

on sellejuures oluline, sest ilusates õites võib peituda ka mürkaineid (Laansoo 2009). 

Söödavate lillede kasulikkus sõltub sellest, kas peetakse kinni piirangutest, millal taime liigne 



 14 

tarbimine muutub toksiliseks. Viimasel ajal kaunistakse roogasid sageli lilleherneõitega, need 

on küll hea lõhnaga ja ilusad, kuid pole mõeldud söömiseks, sest nii lilleherne õied kui 

seemned on inimesele mürgised. Nende lillede tarbimine, mis on inimestele vähem tuntud või 

on teada toksiliste ainete sisalduse poolest nagu näiteks harilik maikelluke (Convallaria 

majalis L.) ja kollane ülane (Anemone ranunculoides L.) võib olla ohtlik (Mlcek, Rop 2011). 

Kui tarbida looduses vabalt kasvavaid ja korjatud lilli on alati tähtis täpselt teada, mis taimega 

on tegemist. Soovitav on mitte tarbida ilutaimi, mis pärinevad testimata/kontrollimata 

kasvatajatelt või lillepoodidest, sest need võivad sisaldada taimekaitsevahendeid. Peale 

toksiliste ainete sisalduse võivad atraktiivse välimusega lilled kutsuda esile allergilisi 

reaktsioone inimestel, kes on tundlikud nendes sisalduvate komponentide suhtes. Tihti on 

allergilisi reaktsioone esile kutsunud krüsanteemid põhjustades löövet või ekseemi (Osimitz et 

al. 2006). Näiteks sisaldab hortensia (Hydrangea L.) väikestes kogustes tsüaniidi, mille 

tarbimine ei ole inimestele ohtlik, kuid koduloomad võivad nende tarbimise tagajärjel 

oksendada või kannatada kõhulahtisuse all (Balcony Garden 2017). Nartsissi (Narcissus L.) 

tarbimise tagajärjel võib samuti tekkida kõhulahtisus, oksendamine ja südame rütmihäireid. 

Harilik maikelluke sisaldab südameglükosiide, peamiselt konvallasiidi, konvallatoksiini ja 

glükokonvallosiidi, mille tarbimine mõjutab inimese südame tööd põhjustades oksendamist, 

illusioone, nägemise hägusust, pulsi aeglustumist ja võib mõnel juhul lõppeda isegi surmaga 

(Tammeorg et al. 1984). Õnneks imendub mürk kehas aeglaselt.  

Kuigi mõned söödavad õied sisaldavad endas toksilisi osasid on inimesed õppinud neid 

eemaldama või vähendama, nagu näiteks korallpuu (Erythrina L.) liigid, mis kasvavad 

Mehhiko eriosades ja sisaldavad alkaloide (García-Mateos et al. 1996). Õite leotamine vees 

vähendab alkaloidide konsentratsiooni inimesele sobivale tasemele.  

 

5. Söödavate lillede tarbimine 
 
Söödavad lilled muutuvad aina popluaarsemaks, mille tõendiks on suurenenud ilutaimede 

kasutamisega seotud kokaraamatute, kulinaarisete ajakirjade artiklite ja televisiooni saadete 

pidev kasv. Ilutaimi kasutatakse roogade garneeringuks või salatites, suppides, eelroogades, 

magustoitudes ja jookides. Söödavaid õisi tarbitakse üldjuhul tervikuna, kuid mõnel juhul 

tarbitakse ainult teatud õie osasid – nagu näiteks kroonlehti tulpidel (Tulipa spp.), 
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krüsanteemumitel (Chrysanthemum L.) või roosidel (Mlcek, Rop 2011). Mõnel juhul 

tarbitakse ainult õiepungasid, nagu näiteks harilikul kirikakaral (Bellis perennis L.) või suurel 

mungalillel, mida kasutakse asendusainena palju kallima kappari [kappar on Vahemere 

maades kasvava ronitaime torkava kappari (Capparis spinosa L.) õiepung, mida kasutatakse 

maitseainena] asemel (Kopec, Balik 2008). Osasid lilli tarbides [nagu näiteks harilik ussikeel 

(Echium vulgare L.)], on vajalik mõne taimeosa eemaldamine, sest need on liiga karedad ja 

võivad seetõttu kurku kinni jääda. Ka rooside puhul, mille kroonlehtede basaalne ehk alumine 

osa on kibe, tuleks seetõttu eemaldada.  

Söödavate lillede tervislikud ja välimusest tulenevad omadused teevad neist 

toiduvalmistamisalal niššikauba (Chen, Wei 2016). Strateegilisest vaatenurgast pakub 

söödavate lillede kasutamine toitudes, jookides ja magustoitudes erinevust ning omanäolisust. 

Söödavad õied pakuvad toiduvalmistamisel väga erinevaid maitse variatsioone, millega on 

võimalik toite muuta maitseküllaseks nii tipprestoranides kui kodudes. Kokad saavad 

eksperimenteerida erinevate maitsekoosluste loomisega valides lilleõisi selliste 

maitseomaduste nagu magusus, hapusus või sarnasus mõnele teada tuntud toidu- või 

maitseainele (tabel 2).   

 

Tabel 2. Mõningate söödavate suvikute õite maitseomadused (Mlcek, Rop 2011) 

Liik Maitse 
H. kurgirohi (Borago officinalis L.)  
 

magus meesarnane  

Mehhiko päsmaslill (Ageratum houstonianum 
Mill.)  
 

porgandi sarnane 

Mugulbegoonia (Begonia Tuberhybrida rühm)  
 

hapukas tsitrus 

Pelargoon (Pelargonium L.) 
 

sidrun, muskaatpähkel 

Sultan-lemmmalts (Impatiens walleriana 
Hook.) 
 

kroonlehed magusad 

Suur lõvilõug (Antirrhinum majus L.)  
 

maitsetu kuni mõru 

Harilik tokkroos (Alcea rosea L.) 
 

vähese maitsega 

Värdfuksia (Fuchsia ×hybrida) 
 

kergelt hapukas 
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Erinevaid söödavaid õisi on võimalik tarbida igapäevaselt salatite, lihatoitude, suppide ja 

magustoitude koostises (table 3). Söödavaid õisi on võimalik kasutada erinevate hoidiste 

valmistamisel ja erinevates küpsetistes. Samuti leiavad õied kasutamist erinevates teesegudes 

ja jookides värskelt või jääkuubikutesse külmutatuna. Kõige laialdasemalt kasutatakse 

söödavaid õisi toitude garneeringuna.  

Tabel 3. Söödavate õite tarbimisvõimalused (Issako 1977; Pihlik 2009; Niiberg 2010)  

Nimetus Salat Liha-
toit 

Supp Hoidis Magus- 
toidud 

Tee Joogid Küpse-
tis 

Garnee-
ring 

Aedkannike x    x x x x x 
Harilik kurgirohi x x x    x x x 
Mugulbegoonia x   x x    x 
Suur Mungalill x   x     x 
Aedportulak x x x x      
Aed-iluürt x x x x   x  x 
Rukkilil x        x 
H. saialill x x    x  x x 
Peiulilled  x     x x x 
 

Aasia, Ameerika ja Euroopa toidukultuurid on rajatud üksteisest erinevatele maitsekooslustele. 

Tabelis 4 on välja tootud 2011 aastal üle maailma kõige enam tarbitud söödavate õitega 

ilutaimed.   

 
Tabel 4. Maailmas 2011 aastal enim tarbitud rohtsete ühe- ja mitmeaastaste dekoratiivtaimede 

õite maitse (Mlcek, Rop 2011) 

Liik Maitse 
Aniisi-hiidiisop (Agastache foeniculum Pursh)  Magus, aniisi maitseline 
Roosbegoonia (Begonia × tuberhybrida) Sarnane sidrunile 
Harilik saialill (Calendula officinalis L.) Kergelt hapu, kergelt mõrkjas 
Krüsanteem (Chrysanthemum spp. L.) Nõrgalt kuni väga mõru 
Nelk (Dianthus spp L.) Nõrgalt mõru 
Päevaliilia (Hemerocallis spp L.) Magusavõitu, lillene 
Madal peiulill (Tagetes patula L.)  Mõrukas 
Suur mungalill (Tropaeolum majus L.) Magus, vürtsikas 
Tulp (Tulipa spp.) Magus, herne-sarnane 
Võõrasema (Viola ×wittrockiana) Magus 
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Enamus looduslikult levivatest söödavatest ilutaimedest korjatakse ja tarbitakse nende 

kasvamispiirkonnas õitsemise hooajal. Mehhikos on hariliku kõrvitsa (Cucurbita pepo L.) õite 

järele suur nõudlus aastaringselt. Kõrvitsataimi kasvatatakse seal peamiselt õite saamise 

eesmärgil, mida kasutatakse erinevates toitudes nagu tako valmistamisel ja ka keerulisemates 

roogades, mida pakutakse eksklusiivsetes restoranides (Sotelo et al. 2007). Lisaks toitude 

valmistamisele kasutatakse mõnedes maailmaosades õisi mitte ainult nende ilu vaid eelkõige 

maitse- ja raviomaduste tõttu (Mlcek, Rop 2011). Liike nagu näiteks harilik kurgirohi, 

aaskannike (Viola tricolor L.) või suur mungalill kasutakse USA-s just maitse- ja 

ravimtaimedena (Kelley et al. 2001b). Euroopas kasutatakse lilledest maitse- ja 

ravimtaimedena harilikku alteed (Althaea officinalis L.), harilikku kirikakart (Bellis perennis 

L.), mets-kassninaerist (Malva sylvestris L.), harilikku võilille (Taraxacum officinale) ja teisi 

liike. 

Õisi köögiviljade või teiste toiduainetega kombineerides saab luua uusi maitseid. 

Maitseelamusi on võimalik saada kui tarbida lilleõisi veini degusteerimisel, kasutades lilleõisi 

maitsete esilekutsujana. Lisaks on võimalik kasutada lilleõisi kui looduslikke värvainete 

allikaid alternatiivina sünteetilistele toiduvärvidele (Giusti, Wrolstad 2003).  

Lillede välimus (nagu näiteks atraktiivne kuju, maitse, värv ja aroom) on inimeste jaoks 

tarbimise seisukohalt väga tähtsaks kvaliteedi näitajaks (Herzog 1994). Peale välimuse on 

tarbijale tähtsal kohal ka tervislikkus ning hind. Kelley et al. (2001a) läbiviidud uurimusest on 

välja tulnud, et kõige tähtsamateks omaduseks on lillede värv, millele järgneb müüdava karbi 

suurus ja seejärel selle hind. Veel eelistavad tarbijad lilliõite karpe osta siis kui pakendis on 

mitut erinevat värvi ja eri liiki söödavaid õisi. Taimeliigid, millel on erksat värvi õied 

tunduvad kõige paremini sobivamat gastronoomiasse (Benvenuti et al. 2016). Samuti on 

täheldatud, et tarbijad eelistavad tavaliselt kollaseid või oranže õisi, siniseid ja teist värvi õied 

on vähem eelistatud (Kelley et al. 2001c).  

Ümbritsevas keskkonnas olevad lõhnad ja inimeste emotsioonid on omavahel tugevalt seotud, 

sealjuures mõjutab lõhn ka inimeste ostu otsuseid (Mehrabian, Russell 1974). Kohvikud ja 

pagaritöökojad kasutavad õhus levivaid aroome, meelitamaks ligi kliente, kes ostaks nende 

tooteid. Isegi toiduainetega mitte seotud poed kasutavad erinevaid lillelõhnu klientide 

ahvatlemiseks (Goldkuhl, Styvén 2007). Lillelõhn äratab klientide tähelepanu ja võib 
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meelitada tarbijat ostma toite, milles on kasutatud õisi (Yeh, Huang 2009). Näiteks h. 

kurgirohu, h. robiinia (Robinia pseudoacacia L.) ja rooside õisi kasutakse pagaritoodetes 

aroomi võimendajatena. Õites valmistatud toitude aroom võib äratada tarbijates erilist huvi ja 

see võib muuta nende suhtumist söödavadesse ilutaimedesse. Kahjuks, olenemata lillede 

põllumajanduslikust potensiaalist, suhtutakse ideesse süüa lilli skeptiliselt. See on omamoodi 

foobia või kaasasündinud usaldamatus, mis kaasneb uute toitude proovimisega eriti lastel 

(Dovey et al. 2008). Järelikult on vajalik kõigepealt arendada välja toitumisõpetus, mille 

eesmärgiks on lillede tutvustamine normaalse toidu osana ja jälgida, et valitud taimede maitse 

oleks tarbijatele meelepärane (Benvenuti et al. 2016). Igal juhul on söödavate lillede tarbimine 

tugevalt seotud toitumisõpetusega, sest maitse eelistused kujunevad välja varajases 

lapsepõlves (Mennella 2014). Söödavad õied võiksid rikastada laste igapäevast toidulauda 

juba näiteks lasteaias ja koolis, et nad nende tarbimisega harjuksid. Väga varases eas ollakse 

eelarvamusteta rohkem nõus proovima uusi toite.   

 

6. Söödavate õitega suvelillede tootmine ja säilitamine 
 
Eestis on kaks söödavate õitega ilutaimede kasvatajat, Luxveg OÜ ja Otseaiast OÜ, kes on 

mõlemad suhteliselt väiksed ettevõtted. Soomes aga on üks Euroopa suurimaid söödavate 

ilutaimede kasvataja Kotipellon Puutarha (Turun Sanomat 2017; Kotipellon Puttarha 2017). 

Söödavatele õitele lisaks kasvatab ettevõte veel maitsetaimi ja salativõrseid kokku 2800 m2 

suurusel kasvuhoonepinnal ning kavas on katmikala laiendamine veel 1800 m2 võrra. 

Kotipellon Puutarha ettevõte peab arvastama oma tootmist planeerides sellega, et söödavate 

õitega lilledel ja ürtidel kulub külvist valmistoodanguni kaks nädalat kuni kaks kuud (Yle 

uutiset 2017). Nende aastatepikkusest müügikogemusest on välja tulnud, et kui varem peeti 

oluliseks ainult kauba visuaalset välimust, siis nüüd on tarbijatele tähtsaks kujunenud ka 

toodangu maitseomadused. Seega tuleb kasvata nii maitsvaid kui ka välimuselt ilusaid õisi.  

Soome ettevõte Kotipellon Puutarha hakkas söödavaid õisi eksportima 2016 aasta sügisel 

Rootsi kuna üllatuslikult oli Rootsi turul ruumi Soome toodangule (Turun Sanomat 2017). 

Hong Kongi toidumessil käik avas ekspordi Aasia turgudele, praegu käivad läbirääkimised 

toodangu ekspordi alustamisest Singapuri. Eesmärgiks on 5-10 aastaga suurendada eksporti 

paarilt toodangu protsendilt paarikümne protsendini. Eesmärgi saavutamiseks tuleb leida 
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välisturgudel restoranid, kes oleks huvitatud söödavate õite kasutamisest ja nõudluse 

ilmnemisel  leida võimalik hulgifirma, kes hakkab kohapeal kaupa vahendama.  

Ameerika Ühendriikide juhtivaks söödavate õitega lillede kasvatajaks on Fresh Origins, kes 

kasvatab üle 60 erineva liigi söödavate õitega lilli (Fresh Origins 2017). Fresh Origins müüb 

oma saadusi üle Ameerika Ühendriikide ja ka välismaale näiteks Kanadasse ning Kariibidele, 

kuhu saadatakse valmis toodangut üleöö. Kaup tarnitakse ostjatele kasutades erinevaid 

logistikafirmasid, mitte ei viida ise igasse restorani kaupa kohale, selleks, et keskenduda 

parima kvaliteediga toodangu kasvatamisele. Tihtipeale on logistikafirmade kasutamine ka 

majanduslikult ökonoomsem.   

Lillekasvatuslikus tootmises on õite kvaliteet väga oluline tarbijate rahulolu faktor. Kui 

defineerida tänapäeval lillede sobivust inimese toitainete allikana, seatakse suuremad 

nõudmised nende kvaliteedile. Samas lillede tootjad tahavad olla kindlad, et ainult kvaliteetne 

toodang jõuab tarbijateni soodustamaks müüki ka tulevikus (Kelley et al. 2003). Pakkumine ja 

nõudlus mahetoodangu järele on tõusnud ning kuigi toodangu kvaliteet on paranenud, peavad 

orgaaniliselt kasvatatud kaubad ületama tarbijate ootusi, et olla konkurentsivõimelised 

tavatoodetega (Kelley et al. 2001c). Sealjuures tahavad kliendid erinevaid lillesorte, mis oleks 

kõrge kvaliteedi ja pika säilivusega.  

Söödavate õite puhul hakkab kvaliteetse toodangu tootmine pihta juba kasvatamise 

planeerimise faasis. Kuna pestitsiidide kasutamine on söödavate õite puhul keelatud, tuleb 

kasutada alternatiivseid kahjurputukate kontrolli all hoidmise strateegiaid (Kosztolnyik 1996).  

Hakates viljelema söödavaid õisi tuleb arvestada nende kasvu eripäradega. Näiteks harilikku 

kurgirohtu tuleks kasvatada päiksepaistelisel kasvukohal, sest siis on taim vürtsikam (Niiberg 

2010). Mugulbegoonia eelistab kasvada poolvarjus seega parima õiesaagi saamiseks tuleks 

päikselises kasvuhoones mugulbegooniat varjutada varjutuskangaga. Suure mungalille 

kasvatamisel tuleb jälgida, et taimi ei istutatakse liiga rammusasse mulda ja ei antaks taimele 

üleliia niiskust, kuna muidu kasvatab mungalill suured lehed, mis hakkavad õisi varjama ja 

kvaliteeti mõjutama. Väetamine peab olema täpne, sest näiteks peiulille liigne lämmastikuga 

väetamine vähendab õiepungade teket. 
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Tootmise üheks osaks on toodangu õige pakendamine ja sälitamine. Õite vastupidavus 

mehaanilistele kahjustustele ja säilivus peale koristust kuuluvad õite kvaliteedi näitajate alla 

ning need on liigiti erinevad (Mlcek, Rop 2011). Eriti tundlikud on õied, mis on haprad ja 

väga vastuvõtlikud mikroobsele lagunemisele. Sellel põhjusel pannakse need õied peale saagi 

koristust kohe plastikkottidesse või konteineritesse, mis kaitsevad saastumise ja närbumise 

eest. Pakendid peavad olema augustatud, vältimaks liigset niiskuse kogunemist. Korjatud õied 

puhastakse ja jahutakse kiiresti temperatuurini 1 kuni 4 °C ning ladustakse kaks kuni 14 päeva 

(Kelley et al. 2003). Õisi saab ka kuivatada, hoiustada alkoholis, külmutada, külmkuivatada, 

suhkrustada või külmutada jääkuubikutesse (Mlcek, Rop 2011). Õite külmkuivatamine on 

majanduslikult ja tehnoloogiliselt (masina hind umbes 50 000 dollarit) küll kõrgete 

nõudmistega, kuid sealjuures väga effektiivne võimalus säilitamaks õite kuju, värvust ja läiget 

(Grower Direct 2017). Külmkuivatustehnoloogiat kasutades kuivatakse lilleõisi väga 

madalatel temperatuuridel vaakumis olevas keskkonnas umbes 10 päeva olenevalt õite 

suurusest ja nendes algsest niiskusesisaldusest. Külmkuivatamise negatiivseks küljeks on aga 

see, et õisi tuleb veelkord töödelda vältimaks niiskuse uuesti sisenemist õitesse.  

Söödavad õied, mida müüakse toidupoodides on üldjuhul paigutatud maitsetaimede kõrvale, 

jahutusega lettidele  (Kelley et al. 2003). Kaitsmaks õisi kuivamise eest ja säilitamaks nende 

struktuuri on nad harilikult pakitud väikstesse jäikadesse plastikkarpidesse. Temperatuur on 

üldjuhul kõige tähtsamaks faktoriks, millest oleneb kauba säilivusaeg (Kelley et al. 2003). 

Jahutamine pikendab üldjuhul enamuste söödavate õite säilivust, kuid osad neist võivad olla 

tundlikud külma suhtes või isegi saada külmakahjustusi. Aharoni et al. (1993) viitas sellele, et 

paljude maitsetaimede parim säilitamistemperatuur on 0 °C juures, kuid osad maitsetaimed 

nagu näiteks basiilik (Ocimum basilicum L.), on tundlikud külmakahjustustele kui neid 

ladustada temperatuuril alla 10 °C (Lange, Cameron 1994).  

2000. aastate alguses tehti katse, mille käigus testiti viie söödavate õitega ilutaime säilivust 

(Kelley et al. 2003). Nendeks ilutaimedeks olid aaskannike, võõrasema, harilik kurgirohi, suur 

mungalill ja õisuba (Phaseolus coccineus L.). LeBlanc et al. (1996) tõi välja, et jahutatud 

lettide temperatuur on toidupoodides talvisel perioodil 7,6 °C ja suvisel perioodul 8,4 °C. See 

temperatuur on ligilähedane katses kasutatud temperatuurile 10 °C (Kelley et al. 2003). Kõiki 

katses olnud taimi peale hariliku kurgirohu saab sellisel temperatuuril säilitada nädala aega, 
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enne kui need muutuvad müügikõlbmatuks. Kokkuvõtvalt saab kolme liiki – aaskannike, 

võõrasema ja suur mungalill säilitada temperatuuril 0 °C ja 2,5 °C kaks nädalat ilma, et nende 

kaubanduslik välimus kannataks. Hariliku kurgirohu kaubanduslik välimus säilib peale kahe 

nädalast hoiustamist ainult siis, kui hoiustamise temperatuuriks on -2,5 °C, õisuba säilitab oma 

kaubanduslikku välimust ainult nädala aega temperatuuril 0-10 °C.   

Soome Kotipellon Puutarha ettevõttes pakendakse söödavad õied ökoloogilisse 

taaskasutatavasse pakendisse, mis on valmistatud papist ja biolagunevast plastist (Turun 

Sanomat 2017). Müügikõlblikud õied korjatakse ja sorteeritakse käsitsi, pakendatakse ja 

jahutakse kiiresti ning eksportimisel lennukiga näiteks Hong Kongi on need juba kaks päeva 

peale koristust restoranides ja poodides.    
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ARUTELU 
 
Tervislik toitumine peaks olema inimeste eesmärk, et elada täisväärtuslikult. Selleks tuleb 

süüa tasakaalustatult ehk organism peab saama toidust kätte vajalikud valgud, süsivesikud, 

rasvad, kiudained, vitamiinid, fütoained jne. Selleks soovitakse tarbida piisavalt organismile 

vajalikke kasulikke toitaineid sisaldavaid puu- ja köögivilju. Nagu töö kirjanduslikust 

ülevaatest selgub, sarnaselt puu- ja köögiviljadele sisaldavad söödavate ilutaimede õied neid 

samu kasulikke fütoaineid, vitamiine, mineraale, aminohappeid, proteiine jne. Söödavate õite 

õietolm on rikas proteiini, aminohapete, süsivesikute, küllastunud ja küllastumata lipiidide, 

karotenoidide, flavanoidide jne poolest. Õite nektar sisaldab suhruid, aminohappeid, proteiine, 

lipiide, orgaanilisi happeid ja teisi kasulikke aineid. Õite kroonlehed ja muud taimeosad 

sisaldavad lisaks eelpool nimetatud ainetele erinevaid vitamiine, mineraale ja antioksüdante. 

Need õites sisalduvad ained omavad antioksüdatiivset, põletikuvastast ja antiseptilist toime, 

mis on suureks lisaväärtuseks tarbimisel, aidates inimese organismis ennetada ja ravida 

erinevaid haigusi. Näiteks sisaldavad peiulille, suure mungalille ja krüsanteemi õied 

karotinoidi nimega luteiin, mida põhitoiduainetega inimene praktiliselt ei saa. Luteiini 

tarbimine aitab ennetada mitmete raskete silmahaiguste tekkimist. Seega on viimastel aastatel 

maailmas ühal laienev trend söödavate õite kasutamisest toiduvalmistamisel ainult tervitatav.  

Tabelis 5 on toodud valik liike, millest mõned on juba Eesti tarbijatele tuttavad. Siiani oleme 

tarbinud ravimtaimena saialille, rukkilille ja võõrasema nende raviomaduste tõttu. Vähesed 

teavad, et nende õied omavad antioksüdatiivse aktiivsuse kasulikkust haiguste vältimise 

seisukohalt. Mida suurem on antioksüdatiivne aktiivsus seda kasulikum on õie tarbimine 

inimesele. Tabelist 5 selgub, et Eestis traditsiooniliselt tarbitud õied kui ka vähem tuntud õied 

võivad olla heaks antioksüdantide allikaks.  
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Tabel 5. Söödavate suvelillede õite maitse ja värvus ning antiosüdatiivne aktiivsus (Rop 2012; 

Lauderdale, Bradley 2014; Edible Flowers Guide 2017) 

Liik Õie maitse Õie värv Antioksüdatiivne 
aktiivsus 

(väljendatud 
askorbiinhappena 
g-des kg kuivaine 

kohta) 

Märkused 

Suur lõvilõug 
(Anthirrhinum  
majus) 
 

Mõru Erinev 5,06 Kasutatav pigem 
garneeringuks kui 
värskelt söömiseks 

Mugulbegoonia 
(Begonia 
Tuberhybrida rühm) 

Tsitruseline, 
mõrkjas 
järelmaitse 
 

Valge, roosa, 
punane, oranž, 
kollane 

6,80  
(Begonia 

boliviensis) 

Valdavalt kasutatakse 
perekonnast ainult 
selle liigi söödavaid 
kroonlehti. 
Oksaalhappe 
sisalduse tõttu süüa 
mõõdukalt  

Harilik kurgirohi 
(Borago officinalis) 

Kurk Sinine x Kasutada mõõdukalt 
diureetilise toime 
tõttu 

Harilik saialill 
(Calendula  
officinalis) 

Pikantne, 
kergelt mõru 
ja piprane 

Kollane, oranž 6,30 Garneering  safrani 
asemel 

Rukkilill 
(Centaurea  
cyanus) 
 

Taimele 
omane 

Sinine, valge, 
roosa 

6,81 Väikesed lehed õie 
alla on mõrkjad 

Nelk (Dianthus  
Spp.) 

Nõrgalt mõru Valge , roosa, 
punane 

6,96 
 (Dianthus 

caryophyllus) 

Õiepõhi on mõrkjas, 
kasutada ainult 
kroonlehti 

Värdfuksia 
(Fuchsia ×hybrida) 
 

Kergelt 
hapukas 

Erinev 5,20 Enne kasutamist 
eemaldad kõik 
rohelised või pruunid 
õieosad 

Sultan-lemmalts 
(Impatiens 
walleriana) 

Magus Erinev 6,89 Kasutada ainult 
kroonlehti 
garneeringuks 

Vürtsbasiilik 
(Ocimum  
Basilicum) 

Vürtsikas Valge Valdavalt määratud 
õlist 

Õied intensiivsema 
maitsega kui lehed 

Pelargoon 
(Pelargonium  
spp.) 

Maitse 
vastab 
lehtede 
lõhnale 

Valgest 
purpurpunaseni 

x Kasutada õisi kohe 
peale avanemist 

H. portulak 
(Portulaca 
oleracea) 

Magu, 
hapukas 

Punane, roosa, 
oranž, kollane, 
valge 

x Sisaldab omega-3-
rasvhapet 
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Peiulill (Tagetes 
spp.) 

Tsitrus, 
mõrkjas 

Kollane, oranž 6,70  
(Tagetes patula) 

Kroonlehe valge osa 
on mõru, seetõttu 
eemaldada. Kasutada 
piiratud kogustes 

Suur mungalill 
(Tropaeolum majus) 

Magus, 
vürtsikas 

Valdavalt 
kollane ja oranž 

5,12 Kogu õis on söödav 

Võõrasema (Viola 
×wittrockiana) 

Õrnalt magus 
 

Erinev 6,65 Kogu õis on söödav 

 
 

Tuleb leida erinevaid viise, et söödavate õite kasulikkus jõuaks üha laiemalt inimeste 

teadvusesse. Samuti tuleks laialdasemalt tutvustada kasulike õite omadusi näiteks läbi 

erinevate meediakanalite, koolituste ja messide.  

Söödavad õied pakuvad väga laialdasi kasutamisvõimalusi toidumaailmas alates 

gurmeerestoranidest, erinevate maailmajagude toite pakkuvatest toitlustusettevõtetest, mahe- 

ja maalähedast toitu pakkuvatest söögikohtadest kuni kodukokkadeni. Õied leiavad kasutamist 

nii tippkokkade eksklusiivsetes võistlustoitudes kui ka tavainimeste argipäevaroogades. Õisi 

on võimalik kasutada nii salatites, suppides, liha- ja magustoitudes, valmistada neist hoidiseid 

ja küpsetisi. Kõige laialdasemalt leiavad söödavad õied kasutamist garneeringuna, jookide 

koostises ja tee segudes värskelt või kuivatatud kujul ning jääkuubikutesse külmutatuna. 

Viimastel aastatel on tihenenud konkurentsi tingimustes Eesti toidutootjad hakanud lisama 

uute toodete koostisesse maitsetaimi ja marju, sinna võiksid lisanduda ka söödavaid õisi. 

Selleks, et mõni tööstus hakkaks kasutama oma toodangus söödavaid õisi peab tal olema ka 

toorainet. Tootjal ja kasvatajal tuleks hakata tegema sellealast koostööd. Tootja peab pakkuma 

kvaliteetset, heade maitseomadustega, sobiliku välimusega ja pestitsiidivabalt kasvatatud õisi. 

Söödavate õitega taimede kasvatamisel tuleb arvestada sellega, et kulutusi tootmisele tuleb 

igati optimeerida ja saavutada võimalikult madal toote lõpphind, et tarbijad oleksid 

ostuvõimelised. Oluline on ka pakendatud toodangu visuaalne välimus - karp peab üldjuhul 

olema läbipaistev, tagama toote säilivuse ja pakk peaks sisaldama mitut eri liiki ning värvi õisi 

tagamaks parema müüdavuse.  

Söödavate suvelillede õisi kasvatatake tootmise eesmärgil Eestis praegu väga vähe. Selle 

peamised põhjused on: väike tarbijaskond, inimesed pole harjunud sööma söödavaid õisi ja 



 25 

seetõttu on turul väike nõudlus nende järele; taimede kasvatajad pole kursis sellega, et 

söödavaid õisi kasvatades võib lisaraha teenida; kliima on ebasoodne aastaringseks 

kasvatamiseks ning kasvuhoonete rajamine nõuab häid teadmisi ja kapitali olemasolu. Samas 

nõudlus restroranide poolt, kes üritavad teistest erineda ja maailmas levivate trendidega kaasas 

käia, aina kasvab.  

Võttes arvesse Eesti ja Soome söödavate õite kasvatajate sortimenti võib sobivateks 

söödavateks ilutaimedeks pidada tuntud suvelilli nagu võõrasema ehk aedkannike, peiulill, 

suur mungalill, rukkilill, saialill, aed-iluürt, mugulbegoonia, harilik kurgirohi, mustköömen ja 

portulak. Neid lilli on võimalik Eestis kasvatada ka ilma katmikala kasutamata, kuid sellisel 

juhul piirab õitsemisaega lühike sobiva temperatuuriga kasvuperiood. Söödavate õite 

aastaringseks kasvatamiseks ja müümiseks tuleb luua nende kasvuks sobivad tingimused. 

Parim viis selle saavutamiseks on nende kasvatamine kasvuhoones, kus saab taimedel luua 

sobiva keskkonnaga temperatuur, niiskuseolud ja anda neile vajaminev kogus valgust 

õitsemiseks ka talvisel perioodil. Õitsevad taimed kasutavad kogu nähtava valgusspektri (380-

700 nanomeetrit) valgust (Sfgate Gardening 2017). Päikselt tulev valgus on palju suurema 

intensiivsusega kui tehisvalgus. Kui päikselt tulevat valgust on vähe või puudub üldse näiteks 

kasvatamisel siseruumides, peavad taimed olema võimalikult lähedal tehisvalgusallikale, et 

valguse intensiivsus oleks suur. Siseruumides antakse õitsemise perioodil taimedele 

keskmiselt 12 – 14 tundi valgust päevas kuid ka öine pime aeg on taimedele vajalik selleks, et 

taim saaks õitseda.  
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KOKKUVÕTE 
 

Söödavate lillede õied sisaldavad inimese tervisele kasulikke ühendeid. Käesolevas töös uuriti 

toiduks sobivate õite mõju ja kasulikkust inimesele. Töö hüpotees oli, et söödavate ilutaimede 

õied sisaldavad paljusid inimese tervisele kasulikke ühendeid ja rikastavad toidulauda ning 

pakuvad uusi kasutusvõimalusi ja väljakutseid nii tarbijale kui ka kasvatajale. Töö eesmärgiks 

oli selgitada söödavate õitega ilutaimede mõju inimesele ja nende kasutamise võimalused.  

Söödavate ilutaimede üks tähtsaim tarbimise eelis on nende antioksüdantiivne toime, mis 

võimaldab läbi vabade radikaalide elimineerimise ennetada südame- ja veresoonkonna haigusi 

ning vähki. Lisaks omavad söödavad õied ka põletikuvastast ja antiseptilist toimet.  

Söödavad õied sisaldavad kasulikke fütoaineid, vitamiine, mineraale, aminohappeid, proteiine 

jne. Õitele annavad maitse enamasti suhkrud, värvuse aga flavanoidid, karotenoidid ja 

antotsüaniinid. Sealjuures tuleks inimorganismile vajalike fütoainete saamist eelistada just 

looduslikest allikatest, mille hulka kuuluvad ka söödavad õied ja vältida nende manustamist 

toidulisandite näol.  

Söödavaid õisi tarbitakse üldjuhul tervikuna, kuid mõningate õite puhul osutub vajalikuks 

teatud õieosade eemaldamine nende kareduse või maitseomaduste tõttu. Söödavad õied 

pakuvad erinevaid maitseid nagu magusus, hapusus või sarnasust mõnele tuntud toidu- või 

maitseainele. Söödavaid õisi kasutatakse salatites, suppides, liha- ja magustoitudes, hoidistes, 

küpsetistes, jookides ja teesegudes. Tarbida tuleks ainult tervisele mittemürgiseid õisi, et olla 

kindel nende ohutuses inimese tervisele. Mingil juhul ei tohi  tarbida lillepoest ostetud taimede 

või lõikelillede õisi, kuna need pole kasvatatud pestitsiidi vabalt. Söödavad õied peavad olema 

kvaliteetsed ja säilitatud õigetel tingimustel kuni tarbimiseni.  

Söödavad õied tuleb peale koristust kiiresti sobivale temperatuurile maha jahutada, pakendada 

augustatud pakendisse, et vältida liigniiskust ning realiseerida värskelt kuni 2 nädala jooksul. 
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Lisaks on võimalik õisi säilitada ja turustada kuivatatult, külmkuivatatult, suhkrustatult või 

jääkuubikutesse külmutatuna.  

Töös püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Söödavate ilutaimede õied rikastavad toidulauda ja 

sisaldavad inimese tervisele kasulikke ühendeid. 

Edaspidistes uurimustes võiks keskenduda söödavate õite turustamise potensiaalil nii Eesti kui 

välismaa turgudel ja erinevatel kasvatusviisidel, mis tagavad efektiivsema õite tootmise ja 

kvaliteetsema saagi.   
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SUMMARY 
 

The blossoms of edible flowers contain compounds that are benefitial to human health. In this 

study the benefits of eating edible blossoms for humans was researched. The hypothesis was 

that edible flower blossoms contain several compounds which are beneficial to human health, 

they can be used to enrichen the food table and they provide new uses and challenges both to 

consumers and growers. The aim of this study was to research the effect that edible flowers 

have on peoples health and ways to use edible blossoms.  

One of the most important consumption advantage of edible blossoms is their antioxidative 

effect, which allows through eliminating free radicals to prevent hearth and cardiovascular 

diseases and cancer. In addition edible flowers can be anti-inflammatory and provide 

antiseptic effects. Edible flowers contain useful vitamins, minerals, phytochemicals, amino 

acids, proteins etc. The taste of blossoms is usually made by sugars, color by flavonoids, 

carotenoids and anthocyanins. Edible flowers should be prefered as a source for 

phytochemicals rather than using supplements. 

Edible flower blossoms are usually consumed fully, but in some cases removal of some parts 

of the plant may be necessary because of their taste or roughness. Edible flowers provide 

different tastes like sweet, sour or they might be similar to some known food or flavoring. 

Edible flowers can be used in salads, soups, meat dishes, desserts, bakery products, in drinks 

and teas and in preserves. Only non-toxic flowers should be consumed to be sure in their 

safety to humans. Flowers or plants bought from flower shops should never be consumed as 

they are not grown without using pesticides. Edible flower blossoms must be of quality, grown 

without using pesticides and they must be preserved rightfully untill their consumtion.  

After harvesting edible flower blossoms need to be cooled fast to the right temperature, 

packed into packages that have airholes in them allowing moisture to escape and they should 

be consumed within 2 weeks. In addition edible flowers can be stored and sold as dried, cold 

dried, candied or as frozen into ice cubes.   
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The hypothesis was proven. Edible flower blossoms contain several compounds which are 

beneficial to human health and they can be used to enrichen the food table. 

Future research should be focused on finding out how much selling potential edible flower 

blossoms have both in Estonia and to foreigners countries and what growing methods provide 

the most efficient way to grow quality blossoms with high yield.   



 30 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

1. Aharoni, N., Dvir, O., Chalupowicz, D., Aharon, Z. (1993). Coping with postharvest 

physiology of fresh culinary herbs. – Acta Horticulturae. Vol. 344, pp. 69–78.  

2. Amagase, H., Sun, B., Borek, C. (2009). Lycium barbarum (goji) juice improves in 

vivo antioxidant biomarkers in serum of healthy adults. – Nutr. Res. Vol. 29, pp. 19–

25.  

3. Balcony Garden Web kodulehekülg, viimati vaadatud 23.04.2017 

http://balconygardenweb.com/13-common-flowers-that-are-poisonous-toxic-flowers/ 

4. Benvenuti, S., Bortolotti, E., Maggini, R. (2016) Antioxidant power, anthocyanin 

content and organoleptic performance of edible flowers. – Scientia Horticulturae. Vol. 

199, pp. 170–177.  

5. Bhattacharyya, S., Roychowdhury, A., Ghosh, S. (2008). Lutein content, fatty acid 

composition and enzymatic modification of lutein from marigold (Tagetes patula L.) 

flower petals. – Journal of the Indian Chemical Society. Vol. 85, pp. 942–944.   

6. Chen, N., Wei, S. (2016) Factors influencing consumers’ attitudes towards the 

consumption of edible flowers. – Food Quality and Preference. Vol. 56(A), pp. 93–

100. 

7. Choi, E. M., Hwang, J. K. (2003). Investigations of anti-inflammatory and 

antinociceptive activities of Piper cuceba, Physalis angulata and Rosa hybrida. –

Journal of Ethnopharmacology. Vol. 89, pp. 171–175.  

8. De Pascual-Teresa, S., Sanchez-Ballesta, M.T. (2008). Anthocyanins: from plant to 

health. – Phytochem. Rev. Vol. 7, pp. 281–299.  

9. Dobson, H. E. M. (1988). Survey of pollen and pollenkitt lipids e chemical cues to 

flower visitors? – American Journal of Botany. Vol. 75, pp. 170–182.  

10. Dovey, T.M., Staples, P.A., Gibson, E.L., Halford, J.C. (2008). Food neophobia and 

‘picky/fussy’eating in children: a review. – Appetite. Vol. 50, pp. 181–193.  

11. Edible Flowers Guide. http://www.thompson-morgan.com/edible-flowers (16.05.2017) 

12. Faizi, S., Siddiqi, H., Bano, S., Naz, A., Lubna, A., Mazhar, K., Nasim, S., Riaz, 

T., Kamal, S., Ahmad, A., Khan, S. A. (2008). Antibacterial and antifungal activities 



 31 

of different parts of Tagetes patula: preparation of patuletin derivates. – 

Pharmaceutical Biology. Vol. 46, pp. 309–320.  

13. Fresh Origins kodulehekülg, viimati vaadatud 05.05.2017 

http://www.freshorigins.com/about-2 

14. García-Mateos, R., Lucas, B., Zendejas, M., Soto-Hernández, M., Martínez, M., 

Sotelo, A. (1996) Variation of total nitrogen, non-protein nitrogen content, and types 

of alkaloids at different stages of development in Erythrina Americana seeds. –J. 

Agric. Food Chem. Vol. 44, pp. 2988–2991  

15. Garzon, G. A., Wrolstad, R. E. (2009). Major anthocyanins and antioxidant activity 

of Nasturtium flowers (Tropaeolum majus). – Food Chemistry. Vol. 114, pp. 44–49.  

16. Giusti, M.M., Wrolstad, R.E. (2003). Acylated anthocyanins from edible sources and 

their applications in food systems. – Biochem. Eng. J. Vol. 14, pp. 217–225.  

17. Goldkuhl, L., Styvén, M. (2007). Sensing the scent of service success. European 

Journal of Marketing.  Vol. 41, No. 11/12, pp. 1297–1305.  

18. Greenlee, H., Kwan, M.L., Kushi, L.H., Song, J., Castillo, A., Weltzien, E., 

Quesenberry, C.P., Caan, B.J. (2012). Antioxidant supplement use after breast 

cancer diagnosis and mortality in the Life After Cancer Epidemiology (LACE) cohor. 

– Cancer. Vol. 118, pp. 2048–2058.  

19. Grotewold, E. (2006). The genetics and biochemistry of floral pigments. – Ann. Rev. 

Plant Biol. Vol. 57, pp. 761–780.  

20. Grower Direct kodulehekülg, viimati vaatatud 02.05.2017 

http://www.growerdirect.com/preserving-flowers-and-herbs  

21. Heiting, G. (2016) Lutein and Zeaxanthin: Eye And Vision Benefits. Viimati 

vaadatud: 23.04.2017 http://www.allaboutvision.com/nutrition/lutein.htm 

22. Herzog, F. (1994). Multipurpose shade trees in coffee and cocoa plantations in Cote 

Divore. – Agroforestry Systems. Vol. 27, pp. 259–267.  

23. Hodgson, J. M., Puddey, I. B., Burke, V., Beilin, L. J., Jordan, N. (1999). Effects 

on blood pressure of drinking green and black tea. – Journal of Hypertension. Vol. 17, 

pp. 457–463.  

24. Issako, L. (1977). Maitsetaimed. Köite nr. 1. Tallinn: Valgus. 120 lk.  

25. Jayaprakasha, G.K., Singh, R.P., Sakariah, K.K. (2001). Antioxidant activity of 



 32 

grape seed (Vitis vinifera) extracts on peroxidation models in vitro. – Food Chem. Vol. 

73, pp. 285–290.  

26. Kelley, K. M., Behe, B. K., Biernbaum, J. A., Poff, K. L. (2001a). Consumer 

preference for edible-flower color, container size, and price. – Hortscience. Vol. 36, 

pp. 801–804.  

27. Kelley, K. M., Behe, B. K., Biernbaum, J. A., Poff, K. L. (2001b). Consumer and 

professional chef perceptions of three edible species. – Hortscience. Vol. 36, pp. 162–

166.  

28. Kelley, K. M., Behe, B. K., Biernbaum, J. A., Poff, K. L. (2001c). Consumer ratings 

of edible flower quality, mix and color. – HortTechnology. Vol. 11, pp. 644–647. 

29. Kelley, K. M., Cameron, A. C., Biernbaum, J. A., Poff, K. L. (2003). Effect of 

storage temperature on the quality of edible flowers. – Postharvest Biology and 

Technology. Vol. 27, pp. 341–344.  

30. Kopec, K., Balik, J. (2008). Kvalitologie zahradnickych produktu. –  Brno: MZLU. 

pp. 34–40.  

31. Kosztolnyik, L. (1996). Selling edible flowers. – Natural Food Merchandiser. Vol. 17, 

No.7, pp. 74.  

32. Kotipellon Puttarha kodulehekülg, viimati vaadatud 03.05.2017 

http://www.mimis.fi/kotipellon-puutarha-kotipelto-garden-story  

33. Laansoo, U. (2009). Urmas Laansoo taimeraamat. Köite nr. 1. Tallinn: Varrak. 208 lk.  

34. Lange, D.D., Cameron, A.C. (1994). Postharvest shelf life of sweet basil (Ocimum 

basilicum). – Hort. Science. Vol. 29, pp. 102–103.  

35. Lauderdale, C., Bradley, L. (2014). Choosing and Using Edible Flowers. North 

Carolina State University https://content.ces.ncsu.edu/choosing-and-using-edible-

flowers-ag-790 (16.05.2017)  

36. Le Roy, K., Vergauwen, R., Cammaer, V., Yoshida, M., Kawakami, A., Van 

Laere, A., Ende, W. V. (2007). Fructan 1-exohydrolase is associated with flower 

opening in Campanula rapunculoides. – Functional Plant Biology. Vol. 34, pp. 972–

983.  

37. LeBlanc, D.I., Stark, R., MacNeil, B., Goguen, B., Beraulieu, C. (1996). Perishable 

food temperature in retail stores - Science et technique du froid. Vol. 6, pp. 42–57.  



 33 

38. Lunau, K. (1995). Notes on the color of pollen. – Plant Systematics and Evolution. 

Vol. 198, pp. 235–252.  

39. Luxveg OÜ kodulehekülg, viimati vaadatud 21.04.2017 http://luxveg.ee/firmast 

40. Mahmood, N., Piacente, S., Pizza, C., Burke, A., Khan, A. I.,  Hay, A. J. (1996). 

The anti-HIV activity and mechanisms of action of pure compounds isolated from 

Rosa damascena. – Biochemical and Biophysical Research Communications. Vol. 229, 

pp. 73–79.  

41. Mato, M., Onazaki, T., Ozeki, Y., Higeta, D., Itoh, Y., Yoshimoto, Y. Ikeda. H., 

Yoshida, H., Shibata, M.  (2000). Flavonoid biosynthesis in white flowered sim 

carnations (Dianthus caryophyllus). – Scientia Horticulturae. Vol. 84, pp. 333–347.  

42. Mehrabian, A., Russell, J. A. (1974). An approach to environmental psychology. 

Cambridge, MA: MIT Press. Vol 1, pp. 265-266. 

43. Melillo, L. (1994). Diuretic plants in the paintings of Pompeii. – American Journal of 

Nephrology. Vol. 14, pp. 423–425.  

44. Mennella, J.A. (2014). Ontogeny of taste preferences: basic biology and implications 

for health. – Am. J. Clin. Nutr. Vol. 99, pp. 704–711.  

45. Mlcek, J., Rop, O. (2011). Fresh edible flowers of ornamental plants - a new source of 

nutraceutical foods.  Trends Food Sci. Technol. Vol. 22, pp. 561–569.  

46. Moeller, S. M., Jacques, P. F., Blumberg, J. B. (2000). The potential role of dietary 

xanthophylls in cataract and age-related macular degeneration. – Journal of the 

American College of Nutrition. Vol. 19, pp. 522–527.  

47. Nicolson, S. W., Nepi, M., Pacini, E. (2007). Nectaries and nectar. Dordrecht: 

Springer. Pp. 215-264.  

48. Niiberg, T. (2010). Maitsvad lilled. Köite nr. 1. Tallinn: AS Eesti Ajalehed. 112 lk.  

49. Niizu, P. Y., Rodriguez-Amaya, D. B. (2005). Flowers and leaves of Tropaeolum 

majus L. as rich sources of lutein. – Journal of Food Science. Vol. 70, pp. 605–609.  

50. Osimitz, T. G., Franzosa, J. A., Maciver, D. R., Maibach, H. I. (2006). Pyrethrum 

allergic contact dermatitis in humans- real, common, or not documented? An evidence-

based approach. – Cutaneous and Ocular Toxicology. Vol. 25, pp. 287–308.  

51. Petrova, I., Petkova, N., Ivanov, I. (2016). Five edible flowers–Valuable source of 

antioxidants in human nutrition. – International Journal of Pharmacognosy and 



 34 

Phytochemical Research. Vol. 8, No. 4, pp. 604–610.  

52. Piccaglia, R., Marotti, M., Grandi, S. (1998). Lutein and lutein ester content in 

different types of Tagetes patula and T. erecta. – Industrial Crops and Products. Vol. 

8, pp. 45–51.  

53. Pihlik, U. (2009). Kasulikud ilutaimed. Köite nr. 1. Tallinn: AS Ajakirjade Kirjastus. 

111 lk.  

54. Pogorelskaya, A. N., Kholodova, V. P., Reznikova, S. A. (1980). Physiological 

aspect of essential oil accumulation in petals of the flowers of essential oil-rose. –

Soviet Plant Physiology. Vol. 27, pp. 279–284.  

55. Roberts, M. (2000). Edible & Medicinal flowers. Cape town: New Africa Books. 160 

pp.  

56. Rodriguez-Amaya, D. B., Amaya-Farfan, J., Kimura, M. (2007). Carotenoid 

composition of Brazilian fruits and vegetables. – Acta Horticulturae. Vol. 744, pp. 

409–416.  

57. Rop, O., Mlcek, J., Jurikova, T., Neugebauerova, J., Vabkova, J. (2012). Edible 

flowers – A new promising source of mineral element in human nutrition. – Molecules. 

Vol. 14, pp. 6672–6683.  

58. Sfgate Gardening kodulehekülg, viimati vaadatud 17.05.2017 

http://homeguides.sfgate.com/plant-light-spectrum-growing-flowering-plants-

72801.html 

59. Snodderly, D. M. (1995). Evidence for protection against age related macular 

degeration by carotenoids and antioxidant vitamins. – American Journal of Nutrition. 

Vol. 62, pp. 1448–1462.  

60. Sotelo, A., López-García, S., Basurto-Peña, F. (2007). Content of Nutrient and 

Antinutrient in Edible Flowers of Wild Plants in Mexico. – Plant Foods for Human 

Nutrition. Vol. 62, pp. 133–138. 

61. Stintzing, F.C., Carle, R. (2004). Functional properties of anthocyanins and betalains 

in plants, food, and in human nutrition. – Trends Food Sci. Technol. Vol. 15, pp. 19–

38.  

62. Tagurpidilavka kodulehekülg, viimati vaadatud 21.04.2017 

http://tagurpidilavka.ee/39_otse-aiast-ou 



 35 

63. Tai, C. Y., Chen, B. H. (2000). Analysis and stability of carotenoids in the flowers of 

Daylily (Hemorocallis disticha) as affected by various treatments. – Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. Vol. 48, pp. 5962–5968.  

64. Tammeorg, J., Kook, O., Vilbaste, G. (1984). Eesti NSV ravimtaimed. Köite nr. 5. 

Tallinn: Valgus. 272 lk.  

65. Toitumine.ee kodulehekülg, viimati vaadatud 28.04.2017 http://toitumine.ee/energia-

ja-toitainete-vajadused/futotoitained 

66. Turun Sanomat kodulehekülg, viimati vaadatud 03.05.2017 

http://ruoka.ts.fi/jutut/kotipellon-puutarhan-syotavat-kukat-viedaan-kasista/ 

67. Ukiya, M., Akihisa, T., Yasukawa, K., Tokuda, H., Suzuki, T., Kimura, Y. (2006).  

Anti-inflammatory, anti-tumor-promoting, and cytotoxic activities of constituents of 

marigold (Calendula officinalis) flowers. – J. Nat. Prod. Vol. 69, pp. 1692–1696.  

68. Vinokur, Y., Rodov, V., Reznick, N., Goldman, G., Horev, B., Umiel, N., 

Friedman, H. (2006). Rose petal tea as an antioxidant rich beverage: cultivar effects. – 

Journal of Food Science. Vol. 71, pp. 42–47.  

69. Vivekananthan, D.P., Penn, M.S., Sapp, S.K., Hsu, A., Topol, E.J. (2003). Use of 

antioxidant vitamins for the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 

randomized trials. – Lancet. Vol. 361, pp. 2017–2023.  

70. Weber, M. (1996). The existence of a special exine coating in Geranium robertianum 

pollen. – Internationa Journal of Plant Sciences. Vol. 157, pp. 195–202.  

71. Wiermann, R., Gubatz, S. (1992). Pollen wall and sporopollenin. – International 

Review of Cytology. Vol. 140, pp. 35–72.  

72. Wojdyło, A., Oszmiański, J., Czemerys, R. (2007). Antioxidant activity and phenolic 

compounds in 32 selected herbs. – Food Chem. Vol. 105, pp. 940–949.� 

73. Yamagishi, M., Kishimoto, S., Nakayama, M. (2010). Carotenoid composition and 

changes in expression of carotenoid biosynthetic genes in tepals of Asiatic hybrid lily. 

– Plant Breeding, Vol. 129, pp. 100–107.  

74. Yeh, T. F., Huang, L. C. (2009). An analysis of floral consumption values and their 

difference for genders and geographic regions. – HortTechnolog. Vol. 19, No. 1, pp. 

101–107.  

75. Yle uutiset kodulehekülg, viimati vaadatud 03.05.2017 http://yle.fi/uutiset/3-9169811 



 36 

76. Zeng, Y., Deng, M., Lv, Z., Peng, Y. (2014). Evaluation of antioxidant activities of 

extracts from 19 Chinese edible flowers. – SpringerPlus. Vol. 3, No. 1, pp. 1–5.  

  



 37 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 
(avaldamise tähtajaline piirang) ning juhendaja kinnitus töö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, ___________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg _______________,  

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, (lõputöö 

pealkiri) 

mille juhendaja on _________________________________________________________,  
(juhendaja nimi) 

 
1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  
1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 
1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 
kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

Lõputöö autor ______________________________  
(allkiri) 
 

Tartu, ___________________  
(kuupäev)  

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  
Luban lõputöö kaitsmisele.  

 

_______________________________________   _____________________  
            (juhendaja nimi ja allkiri)       (kuupäev)  

 

 


