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selgus, et eestlased on putukatest toitumisse pigem positiivselt meelestatud ja on nõus 

putukatest toodetud toite ka tulevikus proovima. Küll aga piirab võimalusi tooraine 

kättesaadavus, hind ja inimeste teadlikkus putukatest toite valmistada. Teema vajab 

kindlasti edasi uurimist ja on tulevikus potentsiaalne ettevõtmine. 

Märksõnad: entomoloogia, putuktoit, kariloomad, uuendtoit 

  



3 

 

 

Estonian University of Life 

Sciences 

  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

 

Abstract of Bachelors´s Thesis 

Author: Rihard Reissaar Specialty: Applied biology of aquatic and 

terrestrial ecosystems 

Title: Alternative proteins in human consumption through entomophagy 

 

Pages: 49 

 

Figures: 16 Tables: 0 Appendixes: 4 

Department: The Institute of Agricultural 

and Environmental Sciences 

 

Field of research: Entomophagy 

 

Supervisors: Olavi Kurina, PhD 

 

Place and date: Tartu 2018 

 

 

The study covers insect nutritional value and industrial production as an alternative for 

livestock. Insects are not yet produces for food in our area and technologies for that 

purpose have not yet been developed. The aim of the study was to find out the 

willingness of Estonians to consume insects-based foods and foodstuffs. The study 

revealed that Estonians are rather positive about insects as food and are willing to try 

insect-based foods in the future. However, the availability of raw materials, their 

prices, and people's awareness of insect nutrition is a limiting factor. The topic 

certainly needs to be further studied and insect production undertaken in the future. 

 

Keywords: entomology, insect food, livestock, novel foods 

 

  

  



4 

 

 

 

SISUKORD 

 
SISSEJUHATUS.................................................................................... 6 

Tänuavaldused ......................................................................................................................... 8 

1. PUTUKAD TOIDUNA: TRADITSIOON JA TÄNAPÄEV .......... 9 

1.1. Putukate tarbimine toiduks: geograafilised ja süstemaatilised eripärad ........................... 9 

1.2. Võimalused putukate kasvatamiseks .............................................................................. 12 

1.3. Putuktoit alternatiivina loomsele proteiinile................................................................... 16 

1.3.1. Kariloomade ja putukate erinev mõju keskkonnale ................................................. 16 

1.3.2. Toiteväärtuslikud erinevused ................................................................................... 18 

1.3.3. Toiteväärtuslik skeptika ........................................................................................... 19 

1.4. Putukate kasvatusega seonduvad ja seda mõjutavad seadusandlikud 

regulatsioonid ........................................................................................................................ 20 

1.4.1. Nagoya protokoll ...................................................................................................... 20 

1.4.2. Euroopa Liit.............................................................................................................. 20 

1.4.3. Eesti .......................................................................................................................... 22 

1.4.4. Uuendtoidu staatuse taotlemine ja turuleviimine ..................................................... 23 

2. EESTLASTE VALMISOLEK TARBIDA PUTUKATEST 

VALMISTATU TOOTEID – PRAKTILINE UURIMUS .................. 24 

2.1. Materjal ja metoodika ..................................................................................................... 24 

2.1.1. Ankeetküsitlus .......................................................................................................... 24 

2.1.2. Ritsikajahu ................................................................................................................ 25 

2.1.3. Küpsised ................................................................................................................... 26 

2.1.4. Küpsiste maksumus .................................................................................................. 27 

2.1.5. Andmete analüüs ...................................................................................................... 28 

2.2. Tulemused ...................................................................................................................... 30 

2.3. Arutelu ............................................................................................................................ 37 

KOKKUVÕTE ..................................................................................... 39 



5 

 

SUMMARY ......................................................................................... 40 

KASUTATUD ALLIKAD .................................................................. 41 

LISAD .................................................................................................. 44 

Lisa 1. Ankeetküsitlus ........................................................................................................... 44 

Lisa 2. Küpsiste ja ritsikajahu toiteväärtused ........................................................................ 46 

Lisa 3. Küpsiste retsept .......................................................................................................... 47 

Lisa 4. R väljavõte ................................................................................................................. 48 

Lisa 5. Lihtlitsents ................................................................................................................. 49 

 

  



6 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

Rahvastik Maal kasvab aina kiirenevas tempos ning selle tõttu on lisaks elupaikadele 

vaja juurde toitu ja puhast vett. Tänapäeva põllumajanduses võtab kariloomade 

pidamine ja toitmine enda alla suure hulga põllumajanduslikust maast ning kulutab 

palju magevett. Ühendatud Rahvaste Organisatsioon prognoosib praegustes 

tingimustes rahvastiku kasvu kuni 9.5 miljardi inimeseni aastaks 2050 (Henchion et al. 

2017). Seetõttu on vaja suurendada lisaks toidu hulgale ka toidu mitmekesisust, et 

tagada toidutööstuse jätkusuutlikkust erinevates kliimatingimustes (Boccazzi et al. 

2017). 

Elutegevuseks on vaja kolme põhilist makrotoitainet:  

1. süsivesikuid, mille lõhustamisel saadakse kerge vaevaga peamine energia keha 

liigutamiseks ja elutegevuseks; 

2. rasvu, mis on umbes kaks korda energiatihedamad kui süsivesikud. Rasvu saab 

talletada rasvkoesse ja erinevad rasvhapped on olulised vektorid vitamiinide ja 

mineraalide omastamisel ja transpordil; 

3. proteiine, mis on keha ehitusplokid, millest organismid koosnevad, kasvavad ja 

vigastusi parandavad. 

Üheks võimaluseks leevendada prognoositavat toidu- ja toitainete nappust oleks toota 

loomseid proteiine putukatest. Maailmas aina rohkem populaarsemaks muutuv trend 

kasutada toiduks putukaid omab mitmeid eeliseid loomakasvatuse ees, näiteks 

tootmisega kaasnevate pindalaliste, majanduslike, ning keskkonnakulutuste osas. 

Entomofaagia (kreeka k ἔντομον - éntomon (putukad), φαγεῖν - phageîn (sööma)) ehk 

tervete putukate-, ja putukatest valmistatud toodete (putuktoitude) söömine on viimasel 

ajal kogunud palju populaarsust ning teema kajastus aina kasvab. 2015. aastal loodi 

teadusajakiri „Journal of Insects as Food and Feed“, mis käsitleb putukate söömist ja 

kariloomade toitmist putukatest valmistatud toodetega. (Yen 2014) 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%94%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BD
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD
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Putukaid on söögiks tarbitud läbi inimajaloo. Lisaks sellele toodavad putukad 

erinevaid produkte, näiteks siidi või ämblikuvõrke, mida peetakse hinnalisteks ja 

ihaldusväärseteks. Läänemaailmas on inimesed putukate söömisest enamjaolt 

loobunud, kuna migratsioon algsetelt soojema kliimaga asualadelt põhja poole ja põhja 

pool elutsevate putukaliikide olemasolu vaid teatud aastaaegadel ei ole viimastest 

teinud stabiilset toiduprodukti. Küll aga on putukad troopilistes piirkondades elavate 

inimeste toidulaual figureerinud läbi ajaloo, ning teevad seda ka tänapäeval. 

Töö võtab vaatluse alla putukatest toitumise tänapäeval, maailma eri piirkondade 

harjumused putukatest toituda, võimalused putukaid tööstuslikult kasvatada ja putukate 

söömist alternatiivina kariloomade söömisele. Lisaks on käsitletud putukate 

toiteväärtuslikku skeptikat ja putukate müügi, transpordi ja turustamisega seonduvaid 

õiguslikke regulatsioone. 

Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade putukate tarbimisest toiduks, nende 

kasvatamisest ja kasutusperspektiividest tulevikus. Töö on koostatud kahes osas, 

millest esimene osa on kirjanduse analüüs ja teine on peamiselt Tartus ja Lääne-

Virumaal 2017. aastal teostatud praktiline küsitlus. Töö praktilise osa käigus valmistati 

sarnase retsepti alusel nii ritsika-, kui ka nisujahust küpsiseid, mida pakuti 

degusteerimiseks. Uuriti eestlaste valmisolekut proovida uudset ja mõneti eksootilist 

toitu. 

Töö praktilise osa puhul püstitati kaks hüpoteesi: (1) degusteerijate vanuse ja 

valmisoleku vahel ritsikaküpsiseid proovida on pöördvõrdeline seos ja (2) valmisolek 

ritsikaküpsiseid proovida sõltub soost.  
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Tänuavaldused 

Soovin tänada oma juhendajat, vanemteadur Olavi Kurinat (PhD), kelle adekvaatne 

juhendamine ja teaduslike materjalide jagamine andis mulle kätte õige suuna ja aitas 

mind töö koostamisel. Lisaks tahaksin tänada teadur Marina Haldnat (MsC), kelle 

juhendamine aitas mul koostada statistilist analüüsi. Veel soovin tänada Fazer Bakery 

Finland tegevdirektorit Markus Hellströmi, kes oli nõus vastama minu küsimustele 

Soomes turule toodud Fazeri putukajahu sisaldava leiva kohta. Lõpetuseks sooviksin 

tänu avaldada kõigile küsitlusest osa võtnud inimestele, kelle julgus ja uudishimu aitas 

mul saada ülevaate nende arvamusest putukatest toodetud toitude kohta.  
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1. PUTUKAD TOIDUNA: TRADITSIOON JA TÄNAPÄEV 

1.1 . Putukate tarbimine toiduks: geograafilised ja süstemaatilised 

eripärad 

Putukad (Insecta) on eluslooduse kõige liigirikkam klass, milles sisaldub ligi 80% 

praeguseks avastatud Maal elavatest liikidest (May 1988). Tänaseks on kirjeldatud ligi 

1,9 miljon liiki erinevaid putukaid (Chapman 2009). Putukaliikide arvuks Maal on 

oletatud erinevate allikate põhjal 3 kuni 100 miljonit (May 2010), samas näitavad 

uuemad arvutuslikud prognoosid 8,7 miljonit liiki (Mora et al. 2011). 

Putukateisendite üldarvu Maal on raske arvestada, kuid arvutuste kohaselt peaks 

putukate isendeid Maal igal ajahetkel olema ligi 10 kvintiljonit (10 000 000 000 000 

000 000) isendit (May 1988). Võttes arvesse, et maailma rahvastik on praegu umbes 

7,6 miljardit inimest, on lihtsa arvutusega võimalik välja selgitada, et iga inimese kohta 

maailmas on ligikaudu 1,3 miljardit putukat.  

Maismaa ökosüsteemides mängivad putukad ülisuurt rolli, olles herbivoorid, kiskjad, 

lagundajad, tolmeldajad, parasiidid ja oma elukeskkonna insenerid (Weisser & 

Siemann 2008). 

Putukad on toitaineterikkad, nendes sisaldub palju kvaliteetseid proteiine, mille tõttu 

on neid laialt tarbitud läbi inimajaloo ning tarbitakse ka tänapäeval üle 90 erinevas 

riigis, millest enamik on arenguriigid (Jonas-Levi, Martinez 2017). Söögiks 

kasutatavaid putukaid on maailmas teada 1900 (van Huis 2013) kuni 2163 (Jogema 

2012) liiki ja neid tarbib toiduks hinnanguliselt 2 miljardit inimest, peamiselt Aasias, 

Aafrikas ja Lõuna- ja Kesk-Ameerikas (Joonis. 1) (Henchion et al. 2017).  
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Joonis 1. Söögiks kasutatavate putukate liikide arv riikide kaupa maailmas Halloran et 

al. (2014) andmetel 

Kõige enam kasutatakse toiduks mardikalisi (Coleoptera) (31%), kellele järgnevad 

erinevad liblikad ja nende röövikud (Lepidoptera) (18%), seejärel ühiselulised 

putukad, nagu näiteks mesilased, herilased, termiidid ja sipelgad (Hymenoptera, 

Isoptera) (17%). Lisaks süüakse ka ritsikaid, tirtse ja kilke (Orthoptera) (14%), 

erinevaid lutikaid ja täisid (Heteroptera, Annoplura) (10%), kiile (Odonata) (3%), 

kahetiivalisi (Diptera) (3%) ning ka muid putukaid (4%) (Joonis. 2). (Henchion et al. 

2017) 

  



11 

 

 

Joonis 2. Erinevate putukaseltside osakaal söödavate putukate hulgas maailmas 

(originaal, Henchion et al. 2017 andmetel) 

Putukatest toitumine võib tuleneda näljast või olla mõjutatud kultuuriliselt (Mlcek et 

al. 2014). Suures osas maailmas korjatakse putukad nende elupaigast ning selle tõttu 

võivad nad saadaval olla ainult teatud hooaegadel (Henchion et al. 2017). Samas võib 

intensiivne putukate korje aga ohustada putukate arvukust ja see omakorda võib viia 

populatsioonide- ja isegi ökosüsteemide hävimiseni (Mlcek et al. 2014). Mehhiko 

teadlane dr J. Ramos-Elorduy Blásquez väitis 2006. aastal, et Mehhiko linnas 

Tulnacalo’s on putukate loodusest korjamise ja tarbimise tagajärjel lakanud olemast 

ligikaudu 30 putukate populatsiooni, mille tõttu on sisse seatud regulatsioonid, et 

muuta söödavate putukate kasutamist ja kaitset (Mlcek et al. 2014). Ära ei tohiks 

unustada, et putukad mängivad suurt rolli meie keskkonnas, hävitades kahjureid, olles 

tolmeldajad ja lagundajad ning omakorda peamiseks toiduks paljudele vabalt elavatele 

loomaliikidele (Halloran et al. 2014).  

Putuktoit on enim levinud sooja kliimaga piirkondades: Aasias, Aafrikas ja Lõuna-, 

ning Kesk-Ameerikas. Seda seetõttu, et putukate liigirikkus nendes piirkondades on 

suurem ja see on võimaldanud sealsetel rahvastel kasutada putukaid jätkusuutlikult 
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toiduna. (Henchion et al. 2017) Teiseks ei ole karilooma kasvatus sealse rahva hulgas 

omandanud nii suurt tähtsust kui Euroopas. 

Tsivilisatsiooni hälliks peetakse Niiluse jõe orgu ja deltat ning meie kultuuriruum võib 

olla tekkinud otseses seoses põllumajanduse arenguga. Sealt levis taime-, ja 

loomakasvatus kiiresti üle kogu Euroopa. Maailmas on 14 kodustatud imetajaliiki, 

kelle kaaluks on üle 45 kg. Märkimisväärselt on neist 13 põlised Euraasia mandrile ja 

viimane – laama – on pärit Ameerika mandrilt (van Huis et al. 2013). Suured 

koduloomad ei pakkunud mitte ainult suurel hulgal loomset toitu, vaid ka piima, 

nahka, villa, kehasoojust ja võimalusi põllutööks ja transpordiks. Seetõttu arvatakse, et 

just nendel põhjustel ei omandanud putukad kunagi positiivset ja suurt mõju meie 

kultuuriruumile. (van Huis et al. 2013) 

Kuna Euroopa kultuurides pole putukatest toitumine kunagi märkimisväärset tähtsust 

omanud, on selle tõttu ka teadmised putukate korjest, kasvatusest ja prepareerimisest 

toiduks väikesed või olematud (Mlcek et al. 2014). Lisaks tänapäeval võivad toiduks 

kõlbulikud putukad põllumajandusega seotud pestitsiidide pideva kasutamise tõttu 

sisaldada rohkel määral kahjulikke kemikaale (Banjo et al. 2006). Põhjapoole liikudes 

on putukaliike looduslikult vähem ja enamik neist ei pruugi olla söödavad, või on 

kasvult liiga väikesed, et neid oleks energeetiliselt tulus tarbida. 

 

 

1.2 . Võimalused putukate kasvatamiseks 

Kuigi enamik söödavatest putukatest korjatakse tänapäevani loodusest, on 

aastatuhandeid tegeletud putukate kasvatamisega kontrollitud tingimustes. Kõige 

tuntuimateks näideteks võib tuua meemesilased ja siidiussid, kellest viimast on 

kasvatatud Aasias juba umbes 5000 aastat. Kodustatud siidiussidel on aretuse 

tulemusena suurenenud kookon, seedimise- ja kasvukiirus ja isendid on 

tootmishoonetes harjunud elama kitsastes tingimustes. Soojemate kliimatingimustega 

piirkondades on olemas ettevõtteid, mis toodavad putukatest lemmikloomadele 

mõeldud toitu. (van Huis et al. 2013) 

Peamisteks tööstuslikult kasvatatavateks putukateks on ritsikad (Gryllodus sigillatus 

(Walter 1869), Gryllus bimaculatus (Geer 1773), Acheta domesticus (Linnaeus 1758)), 
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erinevad mardikate vastsed (Zophobas morio (Fabricius 1776)), Alphitobius diaperinus 

(Panzer 1797), Tenebrio molitor (Linnaeus 1758)), tirtsud (Locusta migratoria 

(Linnaeus 1758)), prussakad (Blaptica dubia (Serville 1838)) ja toakärbse vastsed 

(Musca domestica (Linnaeus 1758)). (van Huis et al. 2013) 

Putukate efektiivseks ja jätkusuutlikuks tootmiseks oleks vaja sisse seada eraldi 

tootmiskeskused kontrollitud keskkonnatingimustega. Putukad on kõigusoojased, mis 

tähendab, et põhjamaades tuleks enamik aastast arvestada ka kasvatushoonete 

kütmisest tulenevate majanduslike ja keskkondlike kulutustega. Teiseks probleemiks 

on inimeste teadlikkus ja toitumisharjumuste muutmine. Vaadete muutmiseks oleks 

vaja tihedat koostööd valitsuste, toidutööstuste, meedia, kokkade ja akadeemiliste 

asutuste vahel, et saavutada edu. (Halloran et al. 2014) 

Väike putukakasvatus oleks võimalik ka linnakeskkonnas ja seda suhteliselt väikese 

rahalise investeeringuga (Joonis 3.) (Good 2014). Instruktsioonid selliste 

väikeseskaalaliste farmide loomiseks on internetist kergesti leitavad (Berg et al 2017). 

Meetodid koduste putukafarmide hooldamiseks on piisavalt lihtsad. Peamisteks 

kriteeriumiteks on, et allapanuks oleks vaja kasutada kiudainete rikast materjali, 

näiteks teraviljade kestasid või tselluloosi. Juhul kui teraviljade kestad eemaldatakse 

kohapeal, on võimalik putukaid toita nende samade kestade seest saadud teraviljadega, 

või selleks eraldi korjatud rohttaimedega (van Huis et al. 2013). Putukate kasvatamine 

kodustes tingimustes annab võimaluse vaesemate piirkondade inimestel kasvatada 

endale lisaproteiine või ülejääki müüa näiteks turul (Halloran et al. 2014). 
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Joonis 3. Andrew Brentano – Portaali OpenBugFarm looja enda putukafarmiga (Good 

2014) 

Tais oli 2006. aastal putukafarmide kogutoodang umbes 6523 tonni. Lisaks on Tais 

integreeritud ritsikafarmid haridusse, kus põhikooli astme õpilastel on võimalik õues 

õppimise raames kasvatada ritsikaid ja neid hiljem tarbida koolitoitu lisatuna. 

(Hanboonsong et al. 2013) 

Tais kasutatakse ritsikakasvatuseks Hanboonsong et al. (2013) andmetel erinevaid 

konteinereid: 

1. Tsemendist silindrid, mis on tavaliselt mõeldud vee äravoolutorudeks või 

kaevurõngasteks. Silindrid on umbes 80 cm diameetriga ja 50 cm kõrged. Neis 

saab korraga toota 2 kuni 4 kilogrammi putukaid ning nende eeliseks on 

pikaajaline vastupidavus ja lihtsad hooldamismeetodid. Ühel inimesel on 

võimalus hoolt kanda umbes 20 kuni 30 kasvatussilindri eest. Küll aga võtavad 

silindrid suhteliselt palju ruumi ja neid on raske transportida. 

2. Statsionaarselt maha ehitatud madalate seinadega kivist kasvatuskaste 

kasutatakse putukate kasvatamiseks sarnaselt silindritega. Tavaliselt on kastid 

1,2 m laiad, 2,4 m pikad ja 0,6 m kõrged. Sellise ala peal saab korraga 

kasvatada 25 kuni 30 kilogrammi ritsikaid. Sellist tüüpi farmid on küll väga 

tootlikud, aga kitsastes tingimustes on oht haiguste ja parasiitide levikuks 

suurem. Lisaks võib tekkida elutegevusest tingitud ülekuumenemiseks oht. 
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3. Odavamalt saab sarnaseid kasvukaste ehitada ka puidust ning need on tavaliselt 

maast kõrgemale tõstetud ning toestatud jalgadega. Puidust kasvukastides on 

tootlikkus väiksem, umbes 20 kuni 30 kg ritsikaid samade mõõtmetega 

kasvuruumi kohta. Puidust ehitatud kasvukaste on võimalik transportida ja nad 

ei kuumene nii palju kui tsemendist ehitatud kastid, küll aga on nad tundlikud 

niiskusele ja selle tõttu ei ole nad nii kestvad ja võimalus haiguste levikuks on 

suurem. 

4. Kõige odavam on kasutada plastikust kaste, mida saab üksteise peal riiulites 

hoiustada. 0,8 m pikad, 1,8 m laiad ja 0,3 m kõrged kastid toodavad korraga 

umbes 6 kuni 8 kg putukaid. Sellised farmid võtavad enda alla vähe ruumi, 

kuid ei ole mõeldud suurtootmiste jaoks. Lisaks hukkuvad ülemistel riiulitel 

olevad putukad ülekuumenemise tõttu tihemini. 

Tehnikad putukate kasvatamiseks eelpool nimetatud kasvatuskohtades on algelised. 

Parasiite ja teisi putukaid hoitakse eemale putukavõrkudega. Allapanuks kasutatakse 

samuti kiudaineterikast taimemassi või näiteks vanapaberit. Kasvatuse lõpustaadiumis 

olevate isendite kasvukohtadesse lisatakse eraldi väiksemad lisakonteinerid 

kasvusubstraadi ja liiva seguga, mille 7 kuni 14 päeva jooksul munevad emased täis. 

Peale seda on võimalik munadega täidetud konteinerid eemaldada ja transportida uude 

kasvuruumi, kus 7 kuni 10 päevaga kooruvad munadest uued isendid. Ühe 

täiskasvanud ritsikate generatsiooni puhul saab sellist tsüklit korrata kuni kolm korda, 

võttes arvesse, et ritsikate elutsükkel kestab 40 kuni 45 päeva. (Hanboonsong et al. 

2013) 

Kuna keskkonnateadlikkus kasvab jõudsalt ka Eestis on viimasel ajal publitseeritud 

üksikuid artikleid putukate kasvatamise võimalustest siin. Üheks näiteks on Eesti 

parimaks rohetehnoloogia idufirmaks valitud ettevõte BugBox & Oil. Ettevõtte 

eesmärk on putukatest toota valgupulbrit ja õlisid. Näitena on välja toodud, et ühe 

kilogrammi valgupulbri tootmiseks kulub umbes 2,5 kilogrammi putukaid, kus aga ühe 

kilogrammi vadakupulbri tootmiseks kulub umbes 88 kilogrammi piima. (Pau 2016) 

Nagu eelnevalt mainitud on vaja putukate kasvatamiseks meie laiuskraadil kulutada 

palju energiat tootmishoonete kütmiseks. Lääne-Virumaal Ebaveres tegutsev ettevõte 

AS Vireen tegeleb loomsete jäätmete töötlemisega. Neil jääb tootmisest soojust üle ja 

peetakse läbirääkimisi algselt Narva elektrijaamade juurde planeeritud võimaliku 
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ritsikafarmi loomiseks hoopis Ebaverre. Mõte on praegu ainult idee tasandil olemas ja 

mingeid otsuseid tänaseks veel vastu ei ole võetud. (Margus 2018) 

 

 

1.3 . Putuktoit alternatiivina loomsele proteiinile 

1.3.1. Kariloomade ja putukate erinev mõju keskkonnale 

Tänapäeva läänemaailmas tarbitakse ühe inimese kohta aastas aina rohkem liha. 

Statistika tipus on USA, Austraalia, Kanada, Lõuna-Ameerika ja Lääne-Euroopa 

(Joonis 4.). Lihatööstus on keskkondlikult väga kulukas, kasutades palju magevett ja 

võttes enda alla suure hulga põllumajanduslikust alast, millest üks osa on otseselt 

karjatamiseks, kuid suurem osa on kariloomade poolt tarbitava toidu kasvatamiseks. 

Joonis 4. Liha tarbimine riikide kaupa maailmas (FAO 2013) 

Putukate kasvatamine ja kultiveerimine tööstuslikult erineb väga palju kariloomade 

kasvatamisest. Putukad ei nõua nii palju maad, vett ja nende toidust sünteesitav 

kehamass on palju kõrgem kariloomade omast. Seda selletõttu, et putukad – olles 

külmaverelised – ei vaja lisaenergiat enda kehatemperatuuri hoidmiseks ja seeläbi 

säästetud energiat saab kasutada kehamassi suurendamiseks (Berg et al. 2017). Lisaks 

tekitab putukate kasvatamine vähem ammoniaaki ja kasvuhoonegaase. (Oonincx et al. 

2010) 



17 

 

Putukate toitmiseks ei ole vaja ilmtingimata kasutada värsket toitu, vaid putukaid saab 

kasvatada ka toidujääkidega, mistõttu saaks praegu kariloomadele toiduks minev 

värske toit olla tarbitud otseselt inimeste poolt (Halloran et al. 2014). See aitab kaasa 

toiduraiskamise- ja näljaprobleemi lahendamisele nii rikastes, kui ka vaestes 

piirkondades.  

Putukaid saab kasvatada ka metsatööstuse jääkidega toites. Aastas läheb 

metsatööstuses raisku miljoneid tonne orgaanilist ainet, mille väiksest osast toodetakse 

biokütust ja komposti. Raisku minev orgaaniline aine on rikas lignotselluloosi ja teiste 

toitainete poolest, mida saaksid enda elutegevuseks kasutada paljud söödavad putukad. 

(Berg et al 2017) 

Putukate tootmine loomatoiduks pole veel praeguste meetodite juures tulus tegevus. 

2011. aasta uuring Hollandis leidis, et mardikate vastsetest toodetud toit kanadele oli 

majanduslikult 4,8 korda kallim kui tavapäraselt kasutatav toit. (Meuwissen 2011, läbi 

van Huis et al. 2013) 

Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni Toidu ja Põllumajanduse (FAO) peakontoris 

peeti 2012. aastal kohtumine, kus eksperdid arutlesid putukate tootmise tööstusliku 

skaala riske ja kriteeriume. Soovituste hulka lisati kodumaiste putukate kasutamist ja 

putukate peamist produktsiooni riikides, kus on putukate kasvatamiseks on optimaalne 

kliima, et vähendada putukatööstuse ökoloogilist jalajälge. Industriaalne skaala 

defineeriti tootlikkuse suurusjärgus 1 tonn värsket putukaprodukti päevas. (Nagoya 

protokoll 2014) 
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1.3.2. Toiteväärtuslikud erinevused 

Putukaid saab võtta kui kõrge toiteväärtusega alternatiivi kana-, sea- ja veiselihale. 

Neis on määratud kõrge proteiinisisaldus, mis jääb vahemikku 40-60% kuivmassist. 

Putukate koostises olevad proteiinid koosnevad vajalikest aminohapetest ning on 

sarnased veiseliha ja sojaubadega. Küllastumata rasvhapete sisaldus kuivmassist võib 

olla 10%-30% ning lisaks on neis kõrge raua-, kaltsiumi- ja tsingisisaldus. Lõplik 

toiteväärtus tuleneb siiski kasvatusmeetoditest ja putukaliigist. (Berg et al 2017) 

2002. aastal uuriti erinevate putukate toitainete sisaldust, sealhulgas uuriti erinevate 

mardikate vastseid. Just mardikate vastsed on läänemaailmas paljutõotav toit 

kariloomade toitmiseks, kuna neid on lihtne suures mahus kasvatada, nende elutsükkel 

on lühike ja peamine tootmisprotsess on juba lemmikloomatööstuses välja töötatud. 

Vastavas uuringus võeti arvesse kuivatatud putukate lõplik mass peale 24 tunnist 

paastu, et mõõdetavad tulemused ei kajastaks väljaheiteid putukate seedetraktis. (Finke 

2002, läbi van Huis et al. 2013) 

Veiseliha ja mardikate vastsete peamised erinevused: 

1. makrotoitained: veiseliha rasvasisaldus on suurem kui mardika vastsetel. 

Veiseliha koostises on veidi vähem vett, kuid mardika vastsetes on suurem hulk 

proteiini ja kiiremini metaboliseeruvaid toitaineid. 

2. aminohapped: veiselihas on rohkem glutamiinhapet ja histoone ning vähem 

leutsiini, alaniini ja valiini. 

3. rasvhapped: veiselihas on rohkem omega-7 rasvhapet ja palmitiinhapet, kuid 

mardikate vastsetes leidub rohkem omega-6 rasvhapet. 

4. mineraalid: mardikate vastsetes leidub rohkem vaske, naatriumit, kaaliumit, 

rauda, tsinki ja seleeniumit. 

5. vitamiinid: veiselihas leidub vitamiine tüüpiliselt vähem, välja arvatud B12 

vitamiini. (Finke 2002, läbi van Huis et al. 2013) 
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1.3.3. Toiteväärtuslik skeptika 

Entomofaagia on tänapäeval aina laiemalt kajastatav teema, millest räägitakse pigem 

positiivses võtmes. Sellegipoolest on esile kerkinud uurimusi, milles seatakse kahtluse 

alla entomofaagia kasulikkust. 

Putukatest valmistatud toodetes on üheks peamiseks ja oluliseks näitajaks 

proteiinisisaldus, mille mõõtmiseks kasutatakse peamiselt Kjeldahli meetodit. See 

meetod on laialt levinud leidmaks proteiinide sisaldust lihas ja ka putukates ning 

keskmiselt jäävad tulemused putukate kohta vahemikku 8% kuni 70% kogumassist. 

Meetodi protseduur võtab vaatluse alla üldlämmastiku (N), mis on sünteesitud proteiini 

koostisesse, korrutades seda lämmastiku-proteiini muundumise faktoriga (N-faktor), 

mis on mõeldud loomsete produktide jaoks ja on väärtusega 6.25. N-faktor põhineb 

ideel, et loomsetes proteiinides on keskmiselt 16% lämmastikku, see aga kehtib vaid 

liha, munade ja piimatoodete kohta. Võttes aga arvesse, et putukaid kaitsev kiuline 

kitiinkest sisaldab enda maatriksis suurel hulgal proteiine, mida inimesed ja 

kariloomad ei omasta, võib putukates sisalduv omastatava proteiini hulk olla aga 

arvatust väiksem. (Jonas-Levi & Martinez 2017) 

Vastunäitena leidub kitiini ka seentes, olles rakukesta koostises. N-faktor seente puhul 

on väärtusega 4,39, et anda täpsemad tulemused omastatava proteiinikoguse 

arvutamiseks. Tugeva struktuuriga kitiinkestad võivad enda kuivmassi koostises 

sisaldada 70% kuni 80% proteiine ja 15% kuni 30% kitiini, pehme struktuuriga 

kitiinkestad aga 50% kuni 50%, nii kitiini kui proteiine. Selle tõttu võib proteiini 

kvaliteet ja hulk olla tugevasti seotud söödava putuka arengujärguga ja tulemused 

võivad olla ebakorrektsed. Selle probleemi lahendamiseks oleks vaja läbi viia uusi 

detailseid uuringuid, et välja töötada Kjeldahli meetodi jaoks eraldi N-faktor 

putukatele ning seda putukate erinevates arengujärkudes. (Jonas-Levi, Martinez 2017) 
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1.4. Putukate kasvatusega seonduvad ja seda mõjutavad 

seadusandlikud regulatsioonid 

Maailmas leiduvate erinevate ökosüsteemide huvides pole aga võimalik putukaid 

kergekäeliselt ühest piirkonnast teise transportida. Lekke tõttu võivad võõrliigid 

kohalikes kooslustes tekitada suuri häiringuid. Lisaks on ülemaailmselt vastu võetud 

majanduslikud regulatsioonid, mis korraldavad geneetilise materjali transporti ja 

toidutööstuse ohutust. 

 

1.4.1. Nagoya protokoll 

Nagoya protokoll on dokument, mis võeti vastu 20.05.2014 ja mis sätestab 

geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja 

erapooletu jaotamise.  

Protokolli eesmärk on sõnastatud järgmiselt: 

Käesoleva protokolli eesmärk on tagada geneetiliste ressursside kasutamisest saadava 

tulu õiglane ja erapooletu jaotamine, sealhulgas asjakohase juurdepääsu kaudu 

geneetilistele ressurssidele ning asjakohaste tehnoloogiate edastamise kaudu, võttes 

arvesse kõiki õigusi neile ressurssidele ja tehnoloogiatele, ning vajaliku rahastamise 

kaudu, ning seeläbi kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja selle 

komponentide säästvale kasutamisele. (Nagoya protokoll 2014) 

Lihtsustatult on protokoll loodud eluslooduse poolt toodetud produktide müügist 

saadava tulu ausaks ja erapooletuks jagamiseks. 2018. aasta alguseks on protokolli 

ratifitseerinud 104 riiki ning protokollile alla on neist kirjutanud 92 riiki (CBD 2018). 

 

1.4.2. Euroopa Liit 

Euroopa Liidus haldab putukatest toodetud toiduaineid kehtiv Euroopa Komisjoni 

regulatsioon 258/1997 (EC Regulation 258/2017). Selle kohaselt on putukad 

kategoorias uuendtoidud (inglise k. novel foods), ehk toiduainete hulgas, mida on 

tarbitud vaid vähesel määral enne regulatsiooni jõustumist 15. mail 1997. aastal. See 
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tähendab, et putukaid pole lubatud turustada enne, kui välja valitud putukaliigid on 

Euroopa Komisjoni poolt määratud turvaliseks toiduobjektiks. Euroopa 

Toiduohutusametile (EFSA) on esitatud kohustus avaldada juhiseid selliste heakskiidu 

avalduste dokumentide taotlemiseks, kuid need juhised praegu kehtiva regulatsiooni 

kohta on veel ootel. (Berg et al 2017) 

EFSA on lisaks ka avaldanud riskiprofiili dokumendi, millega on kokku võetud kogu 

Euroopa Liidu toiduohutus. Selles dokumendis ei ole antud konkreetseid vastuseid, 

kuid üldine kokkuvõte on, et putukate toiduks kasutamine ei avalda endast suuremat 

ohtu kui teiste loomsete produktide toiduks kasutamine. (Berg et al 2017) 

Eespool mainitud regulatsioon 258/1997 asendatakse uue regulatsiooniga 2015/2283, 

mis hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2018. Uues regulatsioonis on välja toodud 

eraldi reeglid „traditsioonilistest kolmandatest riikidest pärinevatest toitudest“, mis 

võib lihtsustada uute söödavate putukaliikide registreerimise Euroopas. EFSA avaldas 

hiljuti juhised dokumentatsiooni ning avalduste esitamiseks uue regulatsiooni raames. 

Esitatud avalduste jõustumiseks on vaja koostada riskianalüüs ja välja tuua antud 

putukaproduktide spetsiifiline kasutus antud putukatest valmistatud toote tasandil. 

(Berg et al 2017) 
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1.4.3. Eesti 

Eesti Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) kodulehel on välja toodud pikem seletus 

uuendtoitude olemusest ja selle kategooria alla kuuluvatest toitudest. Sinna hulka 

kuuluvad ka vastava uurimuse kontekstist olulised punktid: 

1. loomadest või nende osadest koosnev, nendest saadud või toodetud toit; 

2. rakukultuurist või koekultuurist (loomadest, taimedest, mikroorganismidest, 

seentest, vetikatest) koosnev, neist saadud või toodetud toit. (VTA 2018) 

Uuendtoitude alla ei kuulu 

1. geneetiliselt muundatud toit; 

2. toiduensüümid; 

3. toidu lisaained; 

4. lõhna- ja maitseained; 

5. ekstraheerimislahustid. (VTA 2018) 

Selline määratlus teeb putukad ja neist toodetud toiduained vastavaks uuendtoitude 

kategooriale ja neid tuleb Eesti Vabariigis ka selle alusel kategoriseerida. (VTA 2018) 

Lisaks on Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel välja toodud Euroopa Komisjoni 

uuendtoitude kataloog, kus on välja toodud taimede- ja loomade liigid ning nende 

ladina keelsed nimetused, mille alusel saab hõlpsasti kontrollida erinevate toiduks 

kasutatavate putukate staatust. (European Comission 2015) 

  

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=683
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1290
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1303
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1286
https://www.riigiteataja.ee/akt/128102014009
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1.4.4. Uuendtoidu staatuse taotlemine ja turuleviimine 

Selleks, et uuendtoitu turule viia on vastu võetud järgmised õigusaktid: 

1. komisjoni rakendusmäärus 2017/2469 (uuendtoidu taotluse nõuded); 

2. komisjoni rakendusmäärus 2017/2468 (kolmandas riigis traditsioonilise toidu 

taotluse/teatise nõuded); 

3. komisjoni rakendusmäärus 2017/2470 (loetelu turule lubatud uuendtoitudest). 

(VTA 2018) 

Uuendtoidu turule viimiseks esitatud loa taotlemine võib aega võtta 9 (ilma EFSA 

hinnanguta) kuni 19 (koos EFSA hinnanguga) kuud. Seevastu kolmandatest riikidest 

pärit toiduaine turule viimine võib aega võtta 7 kuni 11 kuud.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2469&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2468&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2470&from=EN
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2. EESTLASTE VALMISOLEK TARBIDA PUTUKATEST 

VALMISTATU TOOTEID – PRAKTILINE UURIMUS 

Praktilise uurimuse, mille eesmärgiks oli selgitada välja erinevatesse vanuse- ja 

soogruppidesse kuuluvate inimeste valmisolek proovida putukapõhisest toormest 

valmistatud toite. Küsitleti 117 inimest. 

 

2.1 . Materjal ja metoodika 

2.1.1. Ankeetküsitlus 

Uurimuse meetodiks oli kontaktküsitlus koos ankeediga (Lisa 1.), kus vastanud pidid 

välja tooma oma soo ning vanuse, peale seda tuli vastanutel oma arvamuse alusel 

vastata kuuele küsimusele. Küsimused olid peamiselt üldise suunitlusega. 

Enne küsimustele vastamist jagati vastanutele kahte sorti küpsist, üks täielikult 

nisujahust ning teine, mis sisaldas ritsikajahu. Järgnevalt tehti kindlaks, et vastanute 

seas ei oleks koostisainete vastu allergilisi inimesi. Allergeenid (gluteen, laktoos) olid 

küsitluse ankeedil eraldi välja toodud. Vastanutel paluti eraldi tähelepanelikult hinnata 

küpsiste lõhna ja maitset. Küpsised olid pakendatud ükshaaval eraldi õhukindlatesse 

kilekottidesse, ning sordi järgi eraldi õhukindlatesse karpidesse, et küpsiste 

niiskusesisaldus ei suureneks ning lõhnad ei seguneks. 

Inimesi küsitleti kolme kuu vältel ning iga kuu valmistati uued küpsised, et hoida 

nende värskust ja lõhna- ning maitseomadusi. Küsitluste vahelisel ajal hoiti küpsiseid 

sügavkülmas. 
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2.1.2. Ritsikajahu 

Ritsikajahu osteti New Jersey osariigist portaali www.Amazon.com kaudu. Kaup 

toimetati Eestisse. Uurimuses kasutatud jahu toodab USA ettevõte Cricket Flours LLS. 

Jahu on toodetud liigist Tropical house cricket (G. sigillatus) (Joonis 5.). 

 

Joonis 5. Käsiteldavas ritsikajahus sisalduv putukaliik - Tropical house cricket (G. 

sigillatus) (Google images 2018) 

Katseks osteti 1 nael (~ 454 grammi) ritsikajahu, mille maksumuseks oli 35,79 € 

(79,53 € kilogramm). Jahu oli pakendatud õhukindlasse plastkotti, mis oli taassulgetav 

(Joonis 6). Jahu oli pruuni värvusega, sõmer ja meenutas veidi suureteralist, niisket 

nisujahu. Ritsikajahu lõhnas oli võimalik tuvastada pähkleid ja veidike šokolaadi. 

Ritsikajahu kuumutades domineeris šhokolaadi lõhn tugevalt. Puhast jahu maitstes oli 

sellel soolane maitse, mis meenutas veidi krevetti koos pähklise alatooniga. 
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Joonis 6. Ritsikajahu pakend (originaal) 

 

2.1.3. Küpsised 

Küpsiseid oli kahte erinevat sorti. Ühed küpsised olid valmistatud kasutades retsepti 

koostises vaid nisujahu. Teistes küpsistes oli 10% nisujahu kaalust asendatud 

ritsikajahuga (küpsiste retseptid leiab lisast 3). Algne plaan oli asendada 25% nisujahu 

kaalust ritsikajahuga, kuid sellise retsepti alusel valmistatud küpsised ei hoidnud oma 

kuju. Nagu hiljem selgus oli 10% ritsikajahu piisav kogus selleks, et tuntavalt eristada 

värvi, lõhna ja maitse järgi ritsikajahust toodetud küpsiseid. Peale küpsisetaigna 

valmistamist küpsetati nii ritsikajahust kui ka nisujahust küpsiseid 180 °C juures 

pöördõhuga 13 minutit. 
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Joonis 7. Ritsikaküpsis (vasak) ja nisujahust küpsis (parem) (originaal) 

 

2.1.4. Küpsiste maksumus 

Küpsiste komponentide hinnad ostu hetkel olid järgmised: 

1. suhkur 0,59 €/kg 

2. või 10,75 €/kg 

3. jahu 0,65 €/kg 

4. vanillisuhkur 22,3 €/kg 

5. küpsetuspulber 8,9 €/kg 

6. ritsikajahu 79,53 €/kg 

7. sool 0,62 €/kg 
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Võttes arvesse küpsiste retsepti (välja toodud lisas 3), millest oli võimalik valmistada 

50 küpsist, saame ühe nisujahust valmistatud küpsise maksumuseks ligikaudu 0,07 €. 

Ritsikajahust valmistatud küpsise hinnaks kujunes ligikaudu 0,11 €. 

Putukatest valmistatud tooraineid kasutatakse tavaliselt toitude valgusisalduse 

tõstmiseks (Menozzi 2017). Võrreldes küpsiste toiteväärtust (välja toodud lisas 2), võib 

näha, et asendades 10% nisujahu ritsikatest toodetud jahuga saame käesolevate 

küpsiste proteiinisisaldust tõsta 30%. Ritsikajahu kõrge hinna tõttu tõuseb seal juures 

aga ritsikaküpsiste hind 57%. Oluline on ka mainida, et küpsised ei ole mõeldud 

eelkõige valgurikkaks toiduobjektiks ning kui ritsikajahust valmistada näiteks kõrge 

valgusisaldusega batoone ja valgujooke tõuseks toorainete hind tootes drastiliselt. 

 

2.1.5. Andmete analüüs 

Andmeid analüüsiti statistiliselt kasutades statistilise analüüsi programmi R. Esmalt 

sisestati andmed Excelisse, peale mida salvestati need .csv formaati ning kanti R’i. 

R’is koostatud koodi leiab lisas 4. 

Analüüsiks kasutati Pearsoni Chi-ruut testi. Esmalt viidi test läbi inimeste sooga 

seonduva hüpoteesi uurimiseks (Joonis 8.). 

 

Joonis 8. Statistikaprogrammist R tehtud ekraanipilt Pearsoni Chi-ruut testist sooga 

seonduva hüpoteesi uurimiseks 

Vanusega seonduva hüpoteesi puhul loodi hüpoteesipaar, kus sugu oli asendatud 

vanusega, ning viidi läbi Pearsoni Chi-ruut test (Joonis 9.). 
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Joonis 9. Statistikaprogrammist R tehtud ekraanipilt Pearsoni Chi-ruut testist vanusega 

seonduva hüpoteesi uurimiseks  
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2.2 . Tulemused 

Ankeetküsitluses küsiti vastanutelt kuus erinevat küsimust ning lisaks paluti ära 

märkida oma sugu ja vanus. Kaks esimest küsimust olid seotud vastanute eelistustega 

enne küpsiste söömist. Järgnevad kaks küsimust olid otseselt küpsiste lõhna ja maitse 

kohta. Viimased kaks küsimust üritasid välja selgitada inimeste seisukohta putukatest 

valmistatud toodete proovimise kohta tulevikus. Lisaks küsitluse kirjalikule osale 

küsiti vastanutelt suuliselt lisaküsimusi ning tehti märkmeid. 

Vastanuid oli kokku 117, kellest 48 olid mehed ja 69 naised. Küsitluses osalemisest 

loobus 4 inimest. Kõige noorem meessoost vastanud oli 8 aastane ja kõige vanem 77 

aastane. Noorim naissoost vastanu oli 10 aastat vana ja vanim oli 80 aastat vana 

(Joonis 10). 

 

Joonis 10. Vastanute sugulis-vanuseline jaotus (mediaanvanus paksu joonega)  
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Esimene küsimus kajastas vastanute valmisolekut proovida uusi toite ja toiduaineid. 

Vastata said skaalal üks kuni viis, kus vastusevariandi 1 märkinud vastanu polnud 

üldse meelsasti nõus proovima uusi toite ja vastusevariandi 5 vastanu oli alati nõus. 

Suurem osakaal vastanutest valis vastusevariandi 4 (46 vastanut) ja 5 (40 vastanut), 

mis näitab, et ligikaudu 74% vastanutest on uute toitude ja toiduainete proovimise osas 

positiivselt meelestatud. Vastusevarianti 1 valiti kogu valimi peale vaid ühe korra. 

(Joonis 11) 

 

Joonis 11. Vastanute valmidus proovida uusi toite ja toiduaineid  
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Teise küsimusega taheti teada saada, kui palju vastanutest on varem tarbinud 

putukatest valmistatud toite. Tulemustest (Joonis 12) selgus, et suurem enamik 

(82,0%) ehk 96 vastanut polnud varem putuktoite proovinud. Seevastu 21 (18,0%) 

vastanut olid putuktoite varem proovinud. 

 

Joonis 12. Varem putuktoite tarbinud vastanud  
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Järgnevalt paluti degusteerida kahte küpsist ja vastata nende omaduste põhjal kahele 

küsimusele. Esimene küsimus sellest plokist võttis vaatluse alla ritsikajahust 

valmistatud küpsiste lõhna võrreldes nisujahust valmistatud küpsistega. Vastata sai 

skaalal 1 kuni 5 millest 1 tähistas, et lõhn tundub väga ebameeldiv ja 5 tähistas, et lõhn 

on suurepärane. Vastanutest 59 (50,4%) arvasid, et ritsikajahust küpsiste lõhn on 

suurepärane. Järgneva osakaaluga vastuseks oli 4 punkti, mille valisid 46 vastanut 

(39,3%). Vähem meeldis küpsiste lõhn 10,3% vastanutest (Joonis 13). 

 

Joonis 13. Hinnang ritsikajahust küpsiste lõhnale 
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Järgmine küsimus sellest plokist võttis vaatluse alla ritsikaküpsiste maitse võrreldes 

nisujahust küpsistega. Sarnaselt lõhnaga anti ka maitsele positiivne hinnang, 

erinevusega, et vastusevarianti 1 ei valinud mitte ükski vastanu. Hinnangus maitsele 

said veidi suurema osakaalu vastusevariandid 2 (4 vastanut (3,4%)) ja 3 (16 vastanut 

(13,7%)), kuid suurem enamik (97 vastanud (82,9%)) valis sarnaselt lõhnaga 

positiivsema vastusevariandi ehk 4 või 5 (Joonis. 14) 

 

Joonis 14. Hinnang ritsikajahust küpsiste maitsele 
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Viimased kaks küsimust võtsid vaatluse alla vastanute seisukoha peale ritsikaküpsiste 

söömist. Ankeedi viienda küsimusega taheti teada saada, kas vastanud on nõus 

proovima putukatest valmistatud toite ka tulevikus (Joonis 15). 87 vastanut (73,3%) oli 

nõus putuktoite ka tulevikus proovima, 6 vastanut (5,1%) ei olnud nõus ning 24 

vastanut (20,5%), kellest enamik olid meessoost, jäid erapooletuks. 

 

Joonis 15. Vastanute valmidus putuktoite tulevikus uuesti proovida 
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Viimane küsimus võttis vaatluse alla inimeste valmiduse ise putukatest toodetud 

toorainetest toite valmistada. Selle küsimuse puhul jaotusid vastused enamjaolt 

võrdselt kolmeks. 32 vastanut (27,4%) ei oleks nõus ja 36 vastanut (30,7%) oleks nõus 

putukatest toitu valmistama. Kõige suurem osa, ehk 49 vastanut (41,9%) jäi 

erapooletuks (Joonis 16). Selle küsimuse puhul on vaja ära märkida, et paljud inimesed 

ei tee süüa ja peale ritsikajahu hinna avaldamist muutus vastanute seisukoht 

negatiivsemaks. 

 

Joonis 16. Vastanute valmidus putukatest toodetud toorainetest ise süüa valmistada 
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2.3 Arutelu 

Küsitlustulemuste analüüsil selgus, et eestlaste valmisolek proovida putukatest 

valmistatud toite sõltub vanusest (p=0,0032), küll aga ei sõltu soost (p=0,4114). 

Noored olid altimad ritsikajahust küpsetisi proovima kui vanemad inimesed. 

Huvi küsitluses osalemise vastu oli meeldivalt suur. Nagu eespool mainitud keeldus 

uuringus täielikult osalemast vaid 4 inimest, kuna mõte süüa putukaid tundus neile 

liialt ebameeldiv. Oli teisigi, kes algul keeldusid, kuid hiljem läksid ringkonnaga kaasa 

ja üllatusid meeldivalt. Peamiseks kommentaariks oli, et nisujahust valmistatud 

küpsised olid maitsetud ja igavad, ning ritsikaküpsistel oli vähemalt mingi isikupärane 

maitse, mis ei olnud paljudele ebameeldiv vaid pigem vastupidi. 

Tulemustest järeldub, et eestlased on teema suhtes pigem positiivselt meelestatud. 

Paljud vastanud soovisid küpsiseid isegi lisaks, kuid on täiesti arusaadav, et vaid kahes 

Ida-Eesti maakonnas korraldatud küsitlus ei peegelda kogu Eesti rahvast täielikult.  

Vastanute vanuseline koosseis oli hästi jaotunud ning mõlema soo puhul jäi keskmine 

vanus vahemikku 30 kuni 40 eluaastat, koos variatsiooniga 8. eluaastast kuni 80. 

Sellegipoolest oli valimisse kaasatud vähe alg- ja põhikooli õpilasi, mis võib vanusest 

lähtuva analüüsi muuta veidi kallutatuks. 

Valmisolek proovida putuktoite võib olla noorte puhul tingitud keskkonnaalasest 

teadlikkusest ja teema kajastusest viimaseaja meedias. Vanemate inimeste puhul aga 

selles, et see on meie riigis väga uudne ja varasemas elus pole neil võimalust olnud 

selliseid asju proovida. 

Sooliste erinevuste puhul on põhjust analüüsida keerulisem. Üheks põhjuseks võib 

olla, et paljud mehed ei tee ise süüa ja perekondlikud toitumisharjumused võivad 

kallutada nende valikuid, mistõttu oli suurem osa erapooletuid mehed. 

Keeruliseks osutus inimestele neutraalselt seletada käesoleva teema tausta ja panna 

inimesed analüüsima korraldatud katset individuaalselt. Inimesed, kellele meeldis idee 
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proovida uusi toite, olid juba enne katse läbiviimist positiivsemalt meelestatud, kui 

need, kes kahtlevalt täiendavaid küsimusi esitasid. 

Uuringu käigus võeti e-maili teel ühendust ka Fazer Bakery Finland tegevdirektori 

Markus Hellströmiga, et uurida 2017. aastal lõpul Soome poekettidesse toodud 

ritsikajahu sisaldava leiva (Sirkka Leipä) kohta. Vastuseks saadi, et soomlased olid 

uuest tootest väga huvitatud ja suurem enamik rahvast oli nõus toodet proovima. 

Üksikasjalikke müügiarve ei saadud avalikustada, kuid paari nädala vältel peale toote 

avaldamist oli toode iga päev kõigis üheteistkümnes müügikohas läbi müüdud 

(Hellström pers. comm.).  



39 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

Kirjanduse baasil uuriti putukatest toitumist, putukate kasvatamist ja putukaid kui 

võimalikku alternatiivi kariloomadele. Analüüsist selgus, et putukad on väga suure 

tulevikuperspektiiviga toiduallikas ja antud teemat oleks kasulik tulevikus edasi 

arendada. Putukate kasvatamine toiduks ja söödaks on meie aladel praegu veel uudne 

ja keegi sellega Eesti Vabariigis suuremahuliselt ei tegele. Küll aga on tõendeid, et 

putukate kasvatamine ja nendest toitumine võib osutuda keskkonnale vähem 

koormuslikuks kui kariloomade kasvatamine. 

Peamisteks takistuseks on õiguslikud regulatsioonid, kliimatingimused ja inimeste 

meelestatus oma toidukultuuri mitte muutma. Õiguslikud regulatsioonid piiravad kiiret 

asjaajamist ja võõrliikide kasutamisega tekkiva majandusliku tulu jaotamist. 

Kliimatingimused piiravad majanduslikku võimalikkust luua putukakasvandusi 

mõistliku kulutusega ja see omakorda väljendub inimeste valmiduses tarbida 

putukatest valmistatud tooteid. Küll on aga õigete vahenditega ka Eestis võimalik 

putukaid kasvatada ja arvatavasti isegi majanduslikult mõneti odavamalt kui kariloomi. 

Küsitluse tulemusena selgus, et eestlased on üldiselt altid putukatest toodetud tooteid 

tarbima (vähemalt proovima) ja nendega ka tulevikus kokku puutuma. Küsitluse vastu 

oli huvi suur ja küsitlusse siseneti peamiselt positiivsete vaadetega. Erinevalt vanusest, 

ei mänginud vastanute sugu valmiduses tarbida putukatest toodetud küpsiseid suurt 

rolli. Noored olid entusiastlikumad putukatest toodetud toiduained uuesti proovima. 
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SUMMARY 

Cultivating insects, their nutritional value and possible usage as an alternative to 

livestock was studied based on literature. The analysis revealed that growing insects as 

food and feed is a potential alternative to using livestock in the future. The cultivation 

of insects is a new topic in our area and no one actively deals with it yet in the 

Republic of Estonia. However, there is evidence that growing insects and using them 

as food can be environmentally friendlier than raising livestock. 

The main obstacles are legal regulations, climatic conditions, and people's attitude to 

changing their food culture. The legal regulations restrict the rapid management of 

business and the distribution of economic benefits from the use of alien species. 

Climatic conditions limit the economic feasibility of creating insect farms with 

reasonable expense, which in turn is reflected in the willingness of people to consume 

insect-based products. But with the right tools, insects can be raised in Estonia, and 

probably even economically cheaper than livestock. 

Based of the survey, Estonians were generally prone to consume (at least try) insect-

derived products and willing to come into contact with them in the future. The 

questionnaire was of great interest and people entered the survey mainly with positive 

views. Young people were more enthusiastic in trying products made from insects than 

older people. 
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LISAD 

Lisa 1. Ankeetküsitlus 

Tere, olen Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe 3. aasta tudeng ning teen oma lõputööd 

alternatiivproteiinidest inimeste toitumises. Vaatluse alla olen võtnud putukad ja 

putukatest valmistatud toiduained. Selleks puhuks olen valmistanud küpsiseid, millest 

üks on lihtne võiküpsis (vt. koostis all) ning teine on sama retsepti alusel valmistatud 

küpsis, milles 10% nisujahu on asendatud ritsikajahuga. Kindlasti märkige ära vanus ja 

sugu ning enne küpsiste tarbimist tehke kindlaks, et teil pole küpsistes leiduvate 

allergeenide suhtest tundlikkust. 

VANUS:  

SUGU: 

Inimesed kes on allergilised koorikloomadele (krabid, vähid, krevetid) võivad olla 

allergilised ritsikatele! 

Muud allergeenid: gluteen, laktoos 

Koostis: või, nisujahu (+ ritsikajahu (Tropical house cricket - Gryllodes sigillatus)), 

suhkur, vanillisuhkur, küpsetuspulber. 

Tõmmake endale sobivale vastusele ring ümber. 

 

1. Kas proovite meelsasti uusi ja võõraid toite ja toiduaineid? (1 = üldse mitte, 5 = 

alati) 

 

1 2 3 4 5 

 

2. Kas Te olete varem tarbinud putukatest valmistatud tooteid? 

 

Jah  Ei 

 

3. Kuidas hindaksite ritsikajahust küpsiste lõhna?  

(1 = väga ebameeldiv, 5 = suurepärane) 

 

1 2 3 4 5 
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4. Kuidas hindaksite ritsikajahust küpsiste maitset?  

(1 = väga ebameeldiv, 5 = suurepärane) 

 

1 2 3 4 5 

 

5. Kas oleksite nõus putukatest valmistatud toite uuesti proovima?  

 

Jah  Ei  Võib-olla 

 

6.  Kas oleksite nõus putukatest valmistatud toorainetest ise süüa tegema? 

 

Jah  Ei  Võib-olla 
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Lisa 2. Küpsiste ja ritsikajahu toiteväärtused 

Ritsikajahu 

100 g toodet sisaldab keskmiselt 

 energiasisaldus 1968 kJ/470 kcal 
rasvad 24 g 
   millest küllastunud rasvhappeid 0,24 g 
süsivesikuid 8,4 g 
   millest suhkruid 0,5 g 
kiudaineid 6 g 
valgud 59 g 
sool  0,15 g 
 

Nisujahust küpsised 

100 g toodet sisaldab keskmiselt 

 
1 portsjon 8 g 

energiasisaldus 2114 kJ/505 kcal 169 kJ/40 kcal 
rasvad 31 g 2,5 g 
   millest küllastunud rasvhappeid 17 g 1,4 g 
süsivesikuid 49 g 4 g 
   millest suhkruid 17 g 1,4 g 
kiudaineid 1,85 g 0,15g 
valgud 6 g 0,5 g 
sool  0,01 g 0,0008 g 
 

Ritsikajahust küpsised 

100g toodet sisaldab keskmiselt 

 
1 portsjon 8 g 

energiasisaldus 2135 kJ/510 kcal 170 kJ/41 kcal 
rasvad 32 g 2,6 g 
   millest küllastunud rasvhappeid 17 g 1,4 g 
süsivesikuid 49 g 4 g 
   millest suhkruid 17 g 1,4 g 
kiudaineid 2 g 0,16g 
valgud 8 g 0,6 g 
sool  0,02 g 0,0016 g 
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Lisa 3. Küpsiste retsept 

Nisuküpsiste koostisosad: 

 200g võid 

 85g suhkrut (1dl) 

 250g nisujahu 

 5g vanillisuhkrut 

 4g küpsetuspulbrit 

 1g soola 

Ritsikaküpsiste koostisosad: 

 200g võid 

 85g suhkrut (1dl) 

 225g nisujahu 

 25g ritsikajahu 

 5g vanillisuhkrut 

 4g küpsetuspulbrit 

 1g soola 
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Lisa 4. R väljavõte 

andmed=read.csv("Küsitluste_vastused2.csv",header=T,sep=",",dec=".") 

attach(andmed) 

 

bxplt2 = boxplot(vanus~sugu,ylab="Vanus",) 

 

brplt2 = barplot(table(uuedtoidud),ylim=c(0,50),ylab="Vastanute 

arv",xlab="Vastusevariant",) 

text(y= table(uuedtoidud)+2.2, x=brplt2 , labels=as.character(table(uuedtoidud))) 

 

brplt3 = barplot(table(varemtarbinud),ylim=c(0,100), ylab="Vastanute arv",xlab=" 

Vastusevariant",) 

text(y= table(varemtarbinud)-3.4, x=brplt3 , labels=as.character(table(varemtarbinud))) 

 

brplt4 = barplot(table(lõhn),ylim=c(0,70),ylab="Vastanute 

arv",xlab="Vastusevariant",) 

text(y= table(lõhn)+2.8, x=brplt2 , labels=as.character(table(lõhn))) 

 

brplt5 = barplot(table(maitse),ylim=c(0,70),ylab="Vastanute 

arv",xlab="Vastusevariant",) 

text(y= table(maitse)+2.8, x=brplt5 , labels=as.character(table(maitse))) 

 

brplt6 = barplot(table(uuestiproovima),ylim=c(0,100),ylab="Vastanute 

arv",xlab="Vastusevariant",) 

text(y= table(uuestiproovima)+3.6, x=brplt6 , 

labels=as.character(table(uuestiproovima))) 

 

brplt7 = barplot(table(isetegema),ylim=c(0,100),ylab="Vastanute 

arv",xlab="Vastusevariant",) 

text(y= table(isetegema)+3.6, x=brplt7 , labels=as.character(table(isetegema))) 

 

tabel2=table(uuestiproovima,sugu) 

chisq.test(tabel2) 

 

tabel3=table(uuestiproovima,vanus) 

chisq.test(tabel3) 
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1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  
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