Teie testi ID-kood
Date

08.02.2021

BalanceOil

Ei

Riik

Estonia

Muu oomega-3 õli

Ei

Sugu

Mees

BalanceOil AquaX

Ei

Vanus

41

BalanceOil Vegan

Ei

Essent

Ei

Muutus algab
seestpoolt
BalanceTesti aruanne annab teile täpse ülevaate teie
söömisharjumustest ja nende mõjust kehale. Näete oma
rasvhapete profiili ülevaadet võrdluses optimaalsete sihtväärtustega
ja omandate parema arusaamise sellest, mis rasvhapped tegelikult
on ja milline on nende tähtsus inimese tervisele.
Söömisharjumuste muutmine ja tasakaalu hoidmine on nüüd lihtsam
kui kunagi varem. Aruanne pakub teile testi tulemustest lähtuvaid
nõuandeid ja soovitusi.
Kui järgite meilt saadud nõuandeid ja tarvitate oma Balance
toodet iga päev, võite eeldada oma rasvhapete profiili
märkimisväärset paranemist 120 päeva jooksul.

Sisukord
Võtmeteadmised
Tulemused
Tulemustel põhinevad toitumisnõuanded
Kuidas tulemusi arvutatakse?
Kuidas muuta söömisharjumusi – juhend
Rasvhapete allikad
Toitumine ja tervis
Kirjanduse viited

VÕTMETEADMISED

#01

Kas olete ohutsoonis?

95%

#02

testitud inimestest pole optimaalses vahekorras.

Rohkem oomega-3, vähem oomega-6
Meie tänapäevaste toitumisharjumuste tõttu on enamikul inimestest oomega-6- ja
oomega-3-rasvhapped tasakaalust väljas ning oomega-3-rasvhapete sisaldus kehas
liiga madal.

#03

Vahekord 3:1

Kus te tervislikult toitudes või toimivat toidulisandit

Vahekord 7:1

Traditsioonilisi oomega-3-toidulisandeid kasutavad

kasutades olema peaksite? Teadlased soovitavad
oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete optimaalseks
suhteks vahekorda 3 : 1.

inimesed on üllatunud. Suuremal osal neist on keskmine
oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete vahekord 7 : 1, mitte
aga 3 : 1 või madalam.

Vahekord 15:1

Mõned inimesed ei kasuta mingeid toidulisandeid ega
söö ka regulaarselt rasvast kala, nende oomega-6- ja
oomega-3-rasvhapete vahekord on üle 15 : 1. Oleme
näinud vahekordi 30 : 1, 50 : 1, 80 : 1 ja rohkemgi. Ärge
muretsege! Igapäevane soovituslik BalanceOili annus
teeb selle asja korda.

#04

#05

Me teame statistikat

5%

testitutest saab rasvhapete vahekorraks 3 : 1 või madalam, mis
ongi soovitatav oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete vahekord.

20%

testitutest võtab oomega-3-toidulisandeid, kuid nende tulemused
pole ikkagi optimaalsed.

75%

testitutest ei võta oomega-3-toidulisandeid ja nende
vahekord on tihti 15 : 1 või kõrgemgi.

95%

iga päev BalanceOili toodet kasutavatest inimestest on 120 päeva
järel oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete vahekord 3 : 1 lähedal.

Polüfenoolide ja oomegarasvhapetega Zinzino Balance segu
BalanceOil sisaldab suures koguses oliivide polüfenoole koos oomega-3-, -6-, -7- ja
-9-rasvhapetega, mis on teie oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete vahekorra paika
saamiseks just see, mida vajate.
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Teie oomega-3-rasvhapete indeks
Ebapiisav 3,246

gg

g2

Teie keha aomega-3-rasvhapete sisaldus on liiga madal. TarDige
soaviruslikus paevases koguses BalanceOili, er tösta aomega-3rasvhapete osakaal uIe 8%.

Teie vaimne tugevus
Keskpgrane 2.8:1

6.

.

3.

Teie vaimse rugevuse vaartus an keskparane. Peate suurend anna
oomega-3-rasvhapere osakaalu ama menuus, et jöuda
optimaalse vaimse tugevuse väärtuseni, mis an väiksem kui 1 :1.
0 5. 1

Teie rakumembraani voolavus
Ebapiisav 12,1 :1

25:1

Teie rakumembraanidel pole pMsaval t voolavus t. Rakumembraani
hea vaa lavuse saavu tamiseks pea te tarbima rohkem oomega-3rasvhappeid ja vähendama küllastunud rasvhapeLe tarb imist.

4.1

9:1

Teie arahhidoonhappe (AA) indeks
Optimaalne 8.896

0

45

6.5

9.5

12.5

25

Teie arahhidoonhappe väärtus on optimaalne! Lugege täpsemalt
hea arahhidoonhappe indeksi säilitami3e kohta.

MOÖDETUD RASVHAPETE ÜKSIKASjAD
Küllastunud rasvad

Sihw88rtus

Palmitiinhape (PA). C1 6:0

23.93B

25.S09ê

1.5796

6.6B

Steariinhape (SA), C18:0

13.D896

13.1096

0.02B

O.2B

26.809ê

4.80X

21.844

-D.B09f

-4B

Oomega-9-rasvhapped

Sihw8ärtus

Oleiinhape (OA}, C18:1

Oomega-6-rasvhapped

Sihw8ärtus

7eie vB9rtus

20.O0B

19.2096

Gamma-linoleenhape, C18:3

0.1796

0.13'f6

Arahhid oonhape {AA), CZ0:4

8.2196

8.80B

0.S9B

7.296

Dihomo-gamma-linoleenhape. C20:3

1.D696

1.22‘l6

0.1696

15.1

84.9‘té

Linoolhape (LA), C18:2

Oomega-3-rasvhapped

-Z3.5'J6

Sihw88rtus

Alfa-linoleenhape. C18:3

0.S3B

0.98W

04SW

Eikosapentaeenhape (EPA), C2D:5

4.1396

0.5796

-3.56J6

Dakosapen£aeenhape (DPA), C22:5

2.1296

1.1196

-1.01%

-47.6'&

Dakosahe ksaeenhape (DHA), C22:6

4.7896

2.62B

-2.1690

-45.2B

TULEMUSTEL PÕHINEVAD
TOITUMISNÕUANDED
Oomega-6:3-rasvhapete vahekord
Inimeste geneetika kohaselt on meie loomulik oomega-6- ja
oomega-3-rasvhapete vahekord väiksem kui 3:1. Kui oomega-3rasvhapped moodustavad kõikidest rasvhapetest üle 8%, siis on teie
oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete vahekord 3:1 või väiksem. Merelist
päritolu oomega-3-rasvhapete EPA ja DHA päevane vajadus sõltub
kehakaalust. Selleks et saada oma oomega-3-rasvhapete (EPA + DHA)
osakaal üle 8% kõikidest rasvhapetest, peaks 80 kg kaaluv täiskasvanu
päevas tarbima umbes 3 g oomega-3-rasvhappeid (EPA + DHA).
BalanceOili soovituslik päevane annus suurendab oomega-3-rasvhapete
osakaalu teie organismis ohutult 8%ni, tagades tervisliku rasvhapete
vahekorra 120 päevaga. Ühtlasi soovitame igapäevaselt tarbida erinevaid
rasvaseid kalatooteid.
Suurem osa inimestest peab samal ajal vähendama ka tarbitavate
oomega-6-rasvhapete hulka. See tähendab hoidumist toodetest, mis
sisaldavad palju oomega-6-rasvhappeid sisaldavaid taimeõlisid, nagu
päevalilleõli, maisiõli ja sojaõli.
Kui teie väärtused ei vasta ootustele, siis mõelge järele ja kontrollige, kas
olete iga päev võtnud õige annuse BalanceOili . Kui olete tarbinud puhast
oomega-3 õli, siis soovitame selle asemel võtta polüfenoolisisaldusega
oomegarasvhapete toidulisandit Balance-sarjast (nt BalanceOili).
Kaitseväärtus
Päevane soovituslik BalanceOili annus tõstab oomega-3-rasvhapete
osakaalu 120 päevaga üle 8% ja parandab teie kaitseväärtust. Ühtlasi
soovitame igapäevaselt tarbida erinevaid rasvaseid kalatooteid.
Oomega-6-rasvhapete osakaalu vähendamiseks tuleks hoiduda
toodetest, mis sisaldavad palju oomega-6-rasvhappeid sisaldavaid
taimeõlisid, nagu päevalilleõli, maisiõli ja sojaõli.
Oomega-3-rasvhapete indeks
EPA loomulik tase veres on 3,6%, DHA loomulik tase veres on aga 4,7% ja
nende koguväärtus peaks ületama 8%, jäädes soovituslikult 10% juurde.
Merelist päritolu oomega-3-rasvhapete EPA ja DHA päevane vajadus
sõltub kehakaalust. Selleks et saada oma oomega-3-rasvhapete (EPA +
DHA) osakaal üle 8% kõikidest rasvhapetest, peaks 80 kg kaaluv
täiskasvanu päevas tarbima umbes 3 g oomega-3-rasvhappeid (EPA +
DHA). BalanceOili soovituslik päevane annus suurendab oomega-3rasvhapete osakaalu teie organismis 120 päevaga turvaliselt vähemalt
8%ni. Ühtlasi soovitame igapäevaselt tarbida erinevaid rasvaseid
kalatooteid.
Kui teie väärtused ei vasta ootustele, siis mõelge järele ja kontrollige, kas
olete iga päev võtnud õige annuse BalanceOili. Kui olete tarbinud puhast
oomega-3 õli, siis soovitame selle asemel võtta polüfenoolisisaldusega
oomegarasvhapete toidulisandit Balance-sarjast (nt BalanceOili).

Vaimne tugevus
Vaimse tugevuse väärtus peaks olema väiksem kui 1:1, et
tagada ajule ja närvisüsteemile piisav ja tasakaalustatud
varu polüküllastumata rasvhappeid (oomega-6- ja
oomega-3-rasvhappeid). Merelist päritolu asendamatute
oomega-3-rasvhapete eikosapentaeenhappe (EPA) ja

hulka organismis. Kaaluge näiteks teatavate toodete
puhul madala rasvasisaldusega variantide eelistamist.

dokosaheksaeenhappe (DHA) kogused kehas peegeldavad
meeleolu ja ajuga seotud heaolu; nende mõju normaalse
ajutalitluse toetamisel on teaduslikult tõestatud.

Seepärast tuleb AA-d saada toidust. AA-st saab alguse
füsioloogilistes põletikuprotsessides osalevate hormoonide
tootmine. Nende põletikuprotsesside eesmärk on kaitsta
organismi nakkuste eest ja vigastuste korral.

Päevane soovituslik BalanceOili annus tõstab nii EPA kui
ka DHA oomega-3-rasvhapete osakaalu 120 päevaga.
Ühtlasi soovitame igapäevaselt tarbida erinevaid rasvaseid
kalatooteid.
Rakumembraani voolavus
Päevane soovituslik BalanceOili annus tõstab
oomega-3-rasvhapete osakaalu 120 päevaga. Lisaks
sellele on tõestatud, et BalanceOili tarvitamine soovitatud
koguses aitab vähendada küllastunud rasvhapete hulka
veres ja seda kontrolli all hoida.
Kui kahe küllastunud rasvhappe kogumäär ületab 37%,
näitab see tasakaalu puudumist süsivesikute (suhkru)
tarbimise ja energiakulu vahel, mis omakorda muutub
ajapikku riskiteguriks elustiilist tingitud haiguste tekkeks
ja kehakaalu suurenemiseks. Toidulaual olevad üleliigsed
süsivesikud muudetakse küllastunud rasvhapeteks
ja talletatakse sel kujul rakumembraanidesse ja
rasvkudedesse. Süsivesikute ja tärklise tarbimise
vähendamine vähendab ühtlasi küllastunud rasvhapete

Arahhidoonhappe (AA) indeks
Arahhidoonhape (AA) on kõige olulisem oomega-6-rasvhape, mida meie organism ei ole suuteline tootma.

Tänapäevane toidulaud sisaldab liiga palju oomega-6rasvhapet linoolhape (LA), mis omakorda reguleerib
edasist oomega-6-rasvhappe AA tootmist kehas, et seda
jätkuks organismile optimaalsel määral. Hea keskmine
AA väärtus jääb vahemikku 6,5–9,5% (optimaalseks
sihtväärtuseks on 8,3%). Kuna meie menüü sisaldab liiga
palju oomega-6-rasvhappeid (LA), siis avaldab toidulaua
muutmine keskmise inimese AA väärtuste muutumisele
vaid vähest mõju.
Geenide tõttu toodab mõne inimese organism keskmisest
vähem või rohkem AA-d. Inimesed, kelle AA näitaja jääb
alla 5%, võiksid lisada menüüsse rohkem AA-rikkaid
toiduaineid, nagu kanaliha, kalkuniliha, sealiha ja
tehistingimustes kasvatatud lõhe. Inimestele, kelle AA
näitaja on üle 10%, võiks seevastu kasuks tulla samade
toitude vältimine. Nendest soovitustest on kasu enamusele
inimestele, aga isikupäraste geneetiliste erinevuste tõttu
pole võimalik tagada, et need mõjuksid kõigile ühtmoodi.

KUIDAS TULEMUSI ARVUTATAKSE?

Zinzino BalanceTest hindab rasvhapete sisaldust sõrmeotsast võetud vereproovist. Test
mõõdab 11 rasvhappe sisaldust, mis moodustavad kokku umbes 98% kõikidest veres
leiduvatest rasvhapetest. Test hõlmab küllastunud, monoküllastumata (oomega-9) ja
polüküllastumata (oomega-6 ja oomega-3) rasvhappeid.

Analüüsist saadud rasvhapete profiili kasutatakse 6
toitumisnäitaja arvutamiseks:
• kaitseväärtus
• oomega-3-rasvhapete indeks
• oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete vahekord
• rakumembraani voolavus
• vaimne tugevus
• arahhidoonhappe (AA) indeks

Oomega-6:3-rasvhapete vahekord
Oomega-6-rasvhapete ja oomega-3-rasvhapete vahekorda
mõõdetakse suhtena C20:4 “taimse” oomega-6-rasvhappe
arahhidoonhappe (AA) ja merelist päritolu oomega-3rasvhappe eikosapentaeenhappe (EPA) vahel. See suhe
näitab taimsete rasvhapete ja kalaõlide hinnangulist jaotust
teie menüüs. Kui oomega-6-rasvhapete osakaal on liiga suur,
siis viitab see tasakaalustamata toitumisele ja soodustab
põletikulisi protsesse. Oomega-6-rasvhapete (AA) ja
oomega-3-rasvhapete (EPA) suhe peaks soovitatavalt
olema väiksem kui 3:1. Kui see suhe on suurem kui 3:1,
tasub mõelda toitumise muutmise peale. Oomega-6- ja
oomega-3-rasvhapete vahekord 3:1 või väiksem on oluline
rakkude ja kudede normaalseks arenguks (homeostaas).
Ühtlasi aitab see kehal põletikulisi protsesse ohjata.

Vaimne tugevus
See väärtus on oomega-6-rasvhappe (AA) ja oomega-3rasvhapete (EPA + DHA) omavaheline vahekord. Merelist
päritolu oomega-3-rasvhapete EPA ja DHA piisav osakaal
toitumises aitab kaasa normaalse ajutalitluse tagamisele.
Ühe uuringu kohaselt aitas igapäevaselt 3 g merelist
päritolu EPA ja DHA oomega-3-rasvhapete manustamine
kolme kuu vältel märkimisväärselt vähendada viha- ja
ärevustunnet mõnuainete kuritarvitajate seas, võrreldes
platseeborühmaga. Mitmed teised kliinilised uuringud on
samuti näidanud, et põletikuvastaste merelist päritolu
oomega-3-rasvhapete EPA ja DHA tarbimise suurendamine
parandab kognitiivseid võimeid. Lapsepõlv ja vanaduspõli on
kaks kriitilist ja tundlikku etappi inimese elus – oomega-3rasvhapete puudust seostatakse õpiraskuste ja puuduliku
mäluga, samuti meeleolu kõikumisega. See indeks peaks
olema väiksem kui 1:1.

Toitumiseesmärk

Toitumiseesmärk

9:1

125:1
Tasakaalust väljas

3:1

Mõõdukalt tasakaalust väljas

1:1

Tasakaalus

3:1

6:1
Ebapiisav

Kaitseväärtus
Esmalt arvutatakse välja järgmised kolm tunnustatud
terviseindikaatorit.
1. Oomega-6-rasvhapete suhtarv arvutatakse järgmise
valemi alusel: (DGLA+ AA) * 100 : (DGLA+AA+EPA
+DPA+DHA)
2. Oomega-3-rasvhapete indeks on EPA ja DHA summa
3. Tasakaaluväärtuse saamiseks jagatakse oomega-6-rasvhape (AA) oomega-3-rasvhappega (EPA)
Teises arvutuses antakse kõikidele indikaatoritele sama kaal
ja neile määratakse väärtus vahemikus 0–100, mis jagatakse
seejärel kolmega, et leida kaitseväärtus, mille optimaalne
väärtus on üle 90. NB! EPA ja DHA väärtused võivad arvutusi
olulisel määral mõjutada ning, kui EPA ja DHA määrad on
madalad, võib ka kaitseväärtus tulla erakordselt väike või jääda
sootuks nulli.

Keskpärane

Ebapiisav

90 %

50 %
Keskpärane

0.5:1

Rakumembraani voolavus
Küllastunud rasvhapete ja merelist päritolu asendamatute
oomega-3-rasvhapete eikosapentaeenhappe (EPA ) ja
dokosaheksaeenhappe (DHA) suhe näitab rakumembraani
voolavust. Mida rohkem on membraani koostises küllastunud
rasvhappeid, seda jäigem on membraan. Seevastu, mida
rohkem polüküllastumata on membraanis olevad rasvad,
seda voolavam on membraan. Rakumembraani koostis ja
struktuur on ülimalt olulised raku ja seega kogu organismi
tervise jaoks. Ühest küljest peab membraan olema piisavalt
jäik kindla rakustruktuuri tagamiseks. Teisest küljest peab
membraan olema piisavalt voolav, et võimaldada toitainete
rakku sisenemist ja jääkproduktide väljumist. See indeks
peaks olema väiksem kui 4:1.

Toitumiseesmärk

0%

1:1

Optimaalne

Toitumiseesmärk

100%

Optimaalne

Ebapiisav

Oomega-3-rasvhapete indeks
Oomega-3-rasvhapete (EPA + DHA) indeks on merelist
päritolu oomega-3-rasvhapete EPA ja DHA kombineeritud
protsendimäär veres sisalduvate rasvhapete koguhulgast.
Rakkude peamise ehitusmaterjalina on oomega-3-rasvhapetel
mitmeid kasulikke omadusi. EPA domineerib veres, lihastes

ja kudedes, samas kui DHA-d leidub palju ajus, spermas ja
silmades. Testi aruandes on nende ideaalne näitaja 8% või üle
selle. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on kinnitanud, et
EPA ja DHA aitavad kaasa südame normaalsele talitlusele.
Lisaks sellele aitab DHA kaasa normaalse nägemise ja
ajufunktsioonide säilimisele.

9:1

25:1
Keskpärane

4:1

1:1

Optimaalne

Arahhidoonhappe (AA) indeks
AA indeks näitab oomega-6-rasvhappe AA mõõdetud väärtust
protsendimäärana mõõdetud rasvhapete koguhulgast. Hea
keskmine AA väärtus jääb vahemikku 6,5–9,5% (optimaalseks
sihtväärtuseks on 8,3%). AA protsendimäär kuulub mitmete
meie arvutuskäikude juurde ja liiga väikesel või suurel AA
väärtusel on ebasoodne mõju kaitseväärtuse, rasvhapete
tasakaalu ja vaimse tugevuse indeksi arvutamisele, mis
omakorda võib moonutada tulemusi.
Toitumiseesmärk

Toitumiseesmärk

0
12%
0%
Ebapiisav

4%
Keskpärane

8%
Optimaalne

4.5
Ebapiisav

6.5
Keskpärane

9.5
Optimaalne

12.5

25

JUHIS „KUIDAS MUUTA TOITUMIST?“

Pikaajalised toitumissoovitused põhinevad teadmisel, et peamiste toiduallikate
rasvhapete profiilid on erinevad.

Rasvagrupid ja nende peamised allikad toidus
Küllastunud rasvad

Monoküllastumata rasvad

• Rasvased piimatooted: piim, või, toorjuust

(oomega-9-rasvhapped)

• Liha

• Oliivid ja oliiviõli

• Koogid ja saiakesed

• Rapsiõli

• Magusad ja soolased küpsised

• Mandlid

• Kastmed

• Avokaado

• Kiirtoit, hamburgerid, pitsa

• Maapähklid

• Liigsed süsivesikud: suhkur, tärklis, sai, kartulid,

• Parapähklid

riis ja pastatooted

• India pähklid
• Sarapuupähklid
• Pistaatsiapähklid

Polüküllastumata taimsed rasvad

Polüküllastumata kalarasvad

(oomega-6-rasvhapped)

(oomega-3-rasvhapped)

• Taimne margariin, taimsed õlid, majonees

• Rasvased kalad: lõhe, forell, heeringas, makrell,

• Liha
• Päevalilleseemneõli ja maisiõli
• Sojaõli
• Viinamarjaseemneõli
• Seesamiseemned

tuunikala, sardiinid, merihunt, lest
• Zinzino BalanceOil (tasakaalu taastamiseks ja
säilitamiseks)

Igasuguste toitumisharjumuste korral,
sh tasakaalustatud toitumise korral, esineb
kõrvalekaldeid keskmisest tasakaalustatud
toitumisest. Kui teie Kaitseväärtus on
kõrgem kui 90%, ei pea te oma toitumist
tasakaalustama. Soovitusi ei tohiks järgida
toiduga saadava energia suurendamiseks, kui
teie kehamassiindeks (BMI) on suurem kui 25
(BMI = teie kehakaal kg / (pikkus meetrites x
pikkus meetrites)).
Küllastunud rasvad (asendatavad)
Kui peate Kaitseväärtuse ja Rakumembraani
voolavuse parandamiseks vähendama küllastunud
rasvade tarbimist, peaksite vältima nende toiduainete
tarbimist, mis on kirjas loendis „Küllastunud rasvad“
(lk 9) või peaksite tarbima nende toodete vähese
rasvasisaldusega variante. Arvestage, et toidus
sisalduv liigne suhkur muundatakse organismis ja
talletatakse nii rakumembraanides kui ka rasvkoes
küllastunud rasvhapetena. Seega, kui vähendate
suhkrut ja tärklist sisaldavate toiduainete tarbimist,
siis väheneb ka küllastunud rasva tase teie
organismis.

Kui peate suurendama küllastunud rasvade tarbimist,
on soovitatav süüa rohkem liha, koos piiratud koguses
juustu ja muude piimatoodetega. Üldiselt ei soovita
me suurendada ühegi muu jaotises „Küllastunud
rasvad“ loetletud tooterühma tarbimist.
Monoküllastumata rasvad (asendatavad)
Kui peate Kaitseväärtuse parandamiseks vähendama
monoküllastumata rasvade tarbimist, vältige
nende toiduainete tarbimist, mis on kirjas loendis
„Monoküllastumata rasvad (oomega-9)“ (lk 9).
Monoküllastumata rasvhappeid peetakse reeglina
küllastunud rasvadest tervislikemateks, ehkki
organism suudab toota erinevatest toorainetest,
nagu valgud ja süsivesikud, mõlema rühma
rasvhappeid. Traditsioonilise madala kalorsusega
Vahemeremaade dieedi korral on monoküllastumata
ja küllastunud rasvhapete suhe ligilähedaselt 2 : 1.
Zinzino Balance’i toodetes on monoküllastumata ja
küllastunud rasvhapete suhe 2 : 1, nii nagu
Vahemeremaade dieedi puhul.
Polüküllastumata taimsed rasvad (asendamatud)
Kui peate Kaitseväärtuse ja oomega-6:3-rasvhapete
vahekorra parandamiseks vähendama polüküllastumata
taimsete rasvade tarbimist, peaksite vältima nende
toiduainete tarbimist, mis on kirjas loendis
„Polüküllastumata taimsed rasvad (oomega-6)“
(lk 9) või peaksite tarbima nende toodete vähese
rasvasisaldusega variante.

Püüdke vältida tooteid, mis sisaldavad suurel määral
oomega-6 rikkaid taimeõlisid, nagu päevalilleõli,
maisiõli ja sojaõli. Võite vähendada oomega-6
tarbimist, kui kasutate tooteid, mis sisaldavad oomega6 vaeseid taimeõlisid, nagu oliiviõli ja rapsiõli. Kui
tulemused näitavad, et peaksite tarbimist suurendama,
võite suurendada samade toodete tarbimist.
Polüküllastumata kalarasvad (asendamatud)
Kui võrrelda tänapäeva läänemaailma toitumistavasid
sellega, kuidas inimesed on toitunud enamiku aja
inimevolutsioonist ja mis aitas kujundada meie
geneetilisi mustreid, siis sisaldab tänapäevane
dieet liiga vähe oomega-3-rasvhappeid. Seega peab
enamik inimesi tarbima rohkem polüküllastumata
kalarasvasid. Kuna organism ei suuda taimset
päritolu oomega-3 (ALA) piisaval määral EPA-ks ja
DHA-ks muundada, siis on ainsaks toiduaineks, mille
abil suurendada polüküllastumata kalarasvade
tarbimist, erinevat liiki rasvased kalad, nt need,
mis on loetletud jaotises „Polüküllastumata kalarasvad (oomega-3)“ (lk 9).

Jaotises „Polüküllastumata kalarasvad (oomega-3)“
loetletud toiduainete tarbimine parandab järgmisi
toitumisalaseid indikaatoreid:
•
•
•
•
•

Kaitseväärtus
Oomega-3-rasvhapete indeks
Oomega-6:3-rasvhapete vahekord
Rakumembraani voolavus
Vaimne tugevus

Organismi igapäevane kaladest pärineva
oomega-3-rasvhapete EPA ja DHA vajadus oleneb
kehakaalust. 80 kg kaaluv täiskasvanud inimene
peab iga päev tarbima umbes 3 grammi
oomega-3-rasvhappeid (EPA + DHA), et oomega3- rasvhapete (EPA + DHA) tase oleks suurem kui 8%.
Selleks, et saavutada rasvhapete profiilis minimaalne
4% oomega-3-rasvhapete (EPA + DHA) tase, tuleb
iga päev tarbida vähemalt 0,5 grammi oomega-3rasvhappeid (EPA + DHA). Enamik turul saada
olevatest oomega-3-toidulisanditest soovitavad
igapäevase annusena tarbida 150 mg kuni 1,5 grammi
kaladest pärinevaid oomega-3-rasvhappeid. Kui sellist
oomega-3-toidulisandite tarbimist ei kombineerita
igapäevase rasvase kala söömisega, siis on see on liiga
väike kogus üle 8% oomega-3 (EPA + DHA) taseme
saavutamiseks, mis on toitumise eesmärk. Saate
piisavas koguses kaladest pärinevaid oomega-3rasvhappeid, kui tarbite iga päev iga kehakaalu kg
kohta 0,15 ml toodet BalanceOil.

RASVHAPETE ALLIKAD TEIE TOIDUS

Järgnev on lihtsalt juhend, mis sisaldab näiteid toiduainete
kohta, mis on kodutestiga mõõdetud 11 rasvhappe allikateks.
Palmitiinhape (PA), C16:0, küllastunud

Dihomo-gamma-linoleenhape, C20:3, oomega-6

Steariinhape (SA), C18:0, küllastunud

Arahhidoonhape (AA), C20:4, oomega-6

Oleiinhape (OA), C18:1, oomega-9

Eikosapentaeenhape (EPA), C20:5, oomega-3

Linoolhape (LA), C18:2, oomega-6

Dokosapentaeenhape (DPA), C22:5, oomega-3

Alfa-linoleenhape, C18:3, oomega-3

Dokosaheksaeenhape (DHA), C22:6, oomega-3

Gamma-linoleenhape, C18:3, oomega-6

Teie toitumisharjumused peegelduvad teie vere rasvhapete profiilis. Teie isiklik
rasvhapete profiil on näha teie kodutestis ja selle alusel anname teile soovitusi
toitumisharjumuste muutmiseks. Rasvhapete profiil annab ülevaate 11 kõige
olulisema rasvhappe sisalduse kohta teie veres (98% kõikidest rasvhapetest).
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Toitumisharjumuste tõhusaks muutmiseks peate teadma tavaliste toiduainete
rasvhapete sisaldust.
Peaaegu kõik toiduained sisaldavad erinevaid rasvhappeid, sh küllastunud,
monoküllastumata ja polüküllastumata oomega-6- ja oomega-3-rasvhappeid.
Kuid erinevad toidud sisaldavad erineval määral rasvhappeid, nii et saate
rasvhapete tarbimist muuta, kui muudate toiduainete valikut.

Palmitiinhape (PA), C16:0, küllastunud

Alfa-linoleenhape, C18:3, oomega-3

• Piim ja piimatooted, nt või, koor, jäätis,
hapukoor, jogurt, juust jm

• Taimeõlid, nt rapsiõli ja linaseemneõli

• Punane liha ja punasest lihast valmistatud tooted

• Leidub marjades, nagu mustikad ja pohlad

• Palmiõli ja seda sisaldavad tooted, nt küpsetised,
küpsised, friikartulid, kartulikrõpsud jne.

• Leidub kreeka pähklites

• Kookospähkel ja kookosõli
• Avokaado ja sellest valmistatud tooted
• Linnuliha ja linnulihast valmistatud tooted
• Munad ja munadest valmistatud tooted
• Erinevad pähklid, nt mandlid, maapähklid ja
brasiilia pähklid
• Nisu ja nisutooted
Steariinhape (SA), C18:0, küllastunud

• Piim ja piimatooted, nt või, koor, jäätis, hapukoor,
jogurt, juust jm

• Leidub spinatis ja rooskapsas

Gamma-linoleenhape, C18:3, oomega-6

• Leidub vähesel määral taimeõlides ja lihas
Dihomo-gamma-linoleenhape, C20:3, oomega-6

• Leidub vähesel määral kuningakepiõlis ja
mustsõstraseemnetes
Arahhidoonhape (AA), C20:4, oomega-6

• Punane liha ja punasest lihast valmistatud tooted
• Sealiha ja -rasv ning sealihatooted

• Punane liha ja punasest lihast valmistatud tooted

• Lambaliha ja lambalihast valmistatud tooted

• Palmiõli ja seda sisaldavad tooted, nt küpsetised,
küpsised, friikartulid, kartulikrõpsud jne.

• Linnuliha ja linnulihast valmistatud tooted
• Munad ja munadest valmistatud tooted

• Kookospähkel ja kookosõli
• Avokaado ja sellest valmistatud tooted

Eikosapentaeenhape (EPA), C20:5, oomega-3

• Linnuliha ja linnulihast valmistatud tooted

• Rasvased kalad ja rasvastest kaladest
valmistatud tooted

• Munad ja munadest valmistatud tooted
• Erinevad pähklid, nt mandlid, maapähklid ja
brasiilia pähklid

• Valge lihaga kalade maks

• Nisu ja nisutooted

• Zinzino Balance’i tooted

Oleiinhape (OA), C18:1, oomega-9

• Taimeõlid, nt oliiviõli, rapsiõli ja seesamiõli
• Avokaado ja sellest valmistatud tooted

• Mereannid ja vetikad

Dokosapentaeenhape (DPA), C22:5, oomega-3

• Rasvased kalad ja rasvastest kaladest
valmistatud tooted

• Erinevad pähklid, nt mandlid, maapähklid, kreeka
pähklid, sarapuupähklid, brasiilia pähklid

• Valge lihaga kalade maks

• Zinzino Balance’i tooted

• Mereannid ja vetikad

• Hülgeõli
• Zinzino Balance’i tooted

Linoolhape (LA), C18:2, oomega-6

• Taimeõlid, nt maisiõli, päevalilleõli, sojaõli

Dokosaheksaeenhape (DHA), C22:6, oomega-3

• Sealiha ja -rasv ning sealihatooted

• Rasvased kalad ja rasvastest kaladest
valmistatud tooted

• Palmiõli ja seda sisaldavad tooted, nt küpsetised,
küpsised, friikartulid, kartulikrõpsud jne.

• Valge lihaga kalade maks

• Avokaado ja sellest valmistatud tooted

• Mereannid ja vetikad

• Linnuliha ja linnulihast valmistatud tooted

• Zinzino Balance’i tooted

• Munad ja munadest valmistatud tooted
• Nisu ja nisutooted

TOITUMINE JA TERVIS

Lühikesel perioodil viimase 100–150 aasta jooksul toimunud
kiired toitumusharjumuste muudatused on täiesti uus fenomen
inimevolutsiooni ajaloos.
See peab eriti paika oomega-6 ja oomega-3 asendamatute
rasvhapete ning taimsetest allikatest pärinevate antioksüdantide
tarbimise osas [3].

Valmistoitude ja töödeldud toitude tõttu tarbime
rohkem taimeõlisid, liha, suhkrut ja tärklist ning vähem
kompleksseid süsivesikuid, kiudaineid ja värskeid
köögivilju [4, 5]. Nende ebatervislike trendide mõju
on veelgi halvendanud füüsilise aktiivsuse langemine
50% võrra. Lühidalt öeldes on meie dieet viimase 100–
150 aasta jooksul muutunud tasakaalustatud
ja põletikuvastasest tasakaalustamatuks ja põletikku
soodustavaks. Sellised toitumisharjumuste
muudatused ja füüsilise aktiivsuse vähenemine on
avaldanud olulist mõju meie tervisele.
Rasvhapped toetavad mitmeid normaalseks
füsioloogiliseks terviseks vajalikke funktsioone.
Rasv on nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt vajalik
organismi varustamiseks energiaga. Rasv on meie
energiavaru, kuid lisaks sellele on rasval kriitilise
tähtsusega roll rakumembraani struktuuris ja
funktsioonides ning kohalike „hormoonide“ signaalide
edastamisel. Rasvhapete taseme tasakaalutus
mõjutab mitmete elustiiliga seotud haiguste kliinilist
kulgu [6, 7, 8, 9, 10].

Oomega-6- ja oomega-3-rasvhapped
USA-s on sojaõli tarbimise suurenemise tõttu
kasvanud asendamatu oomega-6-linoolhappe (LA)
tarbimine 1909. aasta keskmiselt koguselt 0,01
kg/aastas praegusele tasemele 12 kg/aastas [11].
Toiduga saadud oomega-6-linoolhape (LA)
sünteesitakse kehas oomega-6-arahhidoonhappeks
(AA), mis talletub rakumembraanis. Oomega-6arahhidoonhappest (AA) sünteesitud bioaktiivsed
komponendid käivitavad kehas ägedaid põletikulisi
protsesse ja toetavad kroonilisi põletikke, mis
võib põhjustada mitmeid elustiiliga seotud
terviseprobleeme [6, 12].
Kui võrrelda tänapäeva läänemaailma toitumistavasid
sellega, kuidas inimesed on toitunud enamiku aja
inimevolutsioonist, siis sisaldab tänapäevane dieet
liiga vähe oomega-3-rasvhappeid. Kaladest pärinevate
oomega-3-rasvhapete EPA ja DHA (mida keha kasutab
ehitusplokkidena) alternatiiviks on taimset päritolu
oomega-3-rasvhape alfa-linoleenhape (ALA). Kuid

taimset päritolu ALA ei sünteesita kehas sellisel
määral EPA-ks ja DHA-ks, et see võiks olla kaladest
pärineva oomega-3 allikate asendajaks. Seega tuleb
neid toetada kaladest pärineva EPA ja DHA otsese
tarbimisega. Isotoopiliselt sildistatud ALA põhjal on
prognoositud, et ALA sünteesitakse EPA-ks meeste
organismides 8% ulatuses ja fertiilses eas naiste
organismides 21% ulatuses [13, 14]. Üldine ALA
sünteesi tõhusus on 0,2% EPA puhul, 0,13% DPA
puhul ja 0,05% DHA puhul [15]. ALA-rohke taimetoidu
söömisel on üldvere rasvhapete profiilis üldiselt
oomega-3 (EPA + DHA) tase madalam kui 4%
(Bioactive Foods, ettevõttesisesed tulemused).
Seega on peamiseks sõnumiks, et oomega-6- ja
oomega-3-rasvhapete tasakaalustatud suhe on
ülioluline osa tasakaalustatud toitumisest, mille
eesmärgiks on hea tervise tagamine.

Asendamatud polüküllastumata rasvhapped
Oomega-3 ja oomega-6 on polüküllastumata
rasvhapped (PUFA), mis tähendab, et rasvhapetel on
rohkem kui üks kaksikside. Oomega-3-rasvhapetes
asub esimene side süsinikahelas metüülotsast (CH3)
lugedes kolmanda ja neljanda süsiniku vahel.
Oomega-6-rasvhapetes asub esimene kaksikside
metüülotsast lugedes kuuenda ja seitsmenda
süsiniku vahel. Inimorganismis saab küllastunud
ja küllastumata rasvu sünteesida süsivesikute ja
valkude süsinikrühmadest, kuid meil pole ensüüme,
mis võimaldaksid sünteesida asendamatuid
polüküllastumata rasvhappeid, nagu oomega-3 ja
oomega-6. Asendamatud rasvhapped (essential
fatty acids, EFA) on rasvhapped, mida keha ei suuda
toota ja mis tuleb saada toiduga. Kõige olulisemad
asendamatud rasvhapped on linoolhape (LA, C 18:2,
oomega-6) ja α-linoleenhape (ALA, C 18:3, oomega-3).
LA-st ja ALA-st saab organism optimaalsetes
tingimustes sünteesida arahhidoonhappe (AA, C 20:4,
oomega-6), gamma-linoleenhappe (GLA, C18:3,
oomega-6), dihomo-gamma-linoleenhappe (DGLA,
C20:3, oomega-6), eikosapentaeenhappe (EPA, C20:5,
oomega-3) ja dokosaheksaeenhappe (DHA, C22:6,
oomega-3).

Süntees toimub mitme desaturatsiooni (kaksiksideme
lisamine) ja pikendamise (kahe süsinikuaatomi
lisamine) kaudu. LA ja ALA kasutavad pikaahelaliste
rasvhapete AA, EPA ja DHA sünteesimisel enamvähem
samu desaturatsiooni ja pikendamise ensüüme, mis
tähendab, et ALA on küll protsessis eelistatud
substraadiks, kuid AA-d toodetakse rohkem, sest
toiduga manustatakse rohkem oomega-6-rasvhappeid kui oomega-3-rasvhappeid.

Oomega-6- ja oomega-3-rasvhapete tasakaal ja
prostaglandiini tasakaal kehas

Prostaglandiini süntees
Protsessi jätkudes toodetakse AA-st ja EPA-st
kohalikult toimivad hormoonid ja signaalmolekulid
(eikosanoidid). Seda protsessi nimetatakse
prostaglandiini sünteesiks. Eikosanoidid
moodustuvad pärast ensüümi tsüklooksügenaas
vabanemist ning prostaglandiini sünteesi algatab
rasvhapete AA ja EPA oksüdatsioon. Rasvhapete
oksüdeerimisel muutub algne struktuur seda tüüpi
prostaglandiiniks, mis on kehas antud ajahetkel
vajalik. COX1 on ensüüm, mis säilitab kehas
prostaglandiini normaalset taset, ja COX2
aktiveerub siis, kui kehas tuvastatakse koekahjustus
või infektsioon. Prostaglandiini süntees toimub
peaaegu kõikides keharakkudes. Need kuuluvad
eikosanoidide rühma, sest koosnevad 20
süsinikuaatomist. Prostaglandiinidel on 1 kuni 5
kaksiksidet, mida tähistab number tähekominatsiooni
PG E taga: PG E1 on ühe kaksiksidemega, PG E2 kahe
ja nii edasi.

Teatud prostaglandiinide tootmine oleneb tugevalt
meie toitumisest, kuid ka keha hormonaalsest
tasakaalust, tervislikust seisundist, ravimitest ja
paljust muust. Taimeõlide ja liha suure tarbimise
tõttu on paljude inimeste organismis liiga palju
oomega-6-rasvhapet AA, mille tulemusena toodab
organism liiga palju PG E2. Kui toitumist ei
tasakaalustata piisava oomega-3-rasvhapete EPA ja
DHA tarbimisega, võib see põhjustada PG E2 ja PG E3
tasakaalustamatust, mille tulemusena suureneb
organismis kroonilise põletikulise seisundi tekkimise
oht. Prostaglandiini sünteesi saab tasakaalustada
oomega-3-rasvhapeterikka toitumisega, mis
soodustab tervisele kasuliku prostaglandiini PG
E3 tootmist.

PG E2 toodetakse LA kaudu oomega-6-rasvhappest
AA või otse AA-st, mida leidub näiteks teravilja söövate
loomade lihas. PG E2 soodustab trombotsüütide
moodustamist, mis tähendab, et see peatab
veritsemist ja aitab kaasa haavade paranemisele,
kuid samas võib PG E2 põhjustada tromboose,
mõjutada vererõhku ja põhjustada lihaste soovimatut
kontraktsiooni. PG E2 on seotud organismi
põletikuliste ja valuprotsessidega ning seetõttu on
oluline, et PG E2 tasakaalustaks muuhulgas PG E3.
See aitab vältida LA ja AA liigsest tarbimisest
põhjustatud kroonilisi põletikke.
PG E3 toodetakse ALA kaudu oomega-3-rasvhappest
EPA või otse EPA-st, mida sisaldab rasvane kalaliha.
PG E3-l on veres hüübimisvastane ja kehas
põletikuvastane mõju [16].

Oksüdatiivne stress ja tervis
Kõik rakud toodavad vabu radikaale ja reaktiivset
hapnikku, mis võivad muuta polüküllastumata
rasvhapped, nagu oomega-3 ja oomega-6,
rakumembraanis rääsunuks. Seetõttu on organismis
arenenud välja rääsumise vastane kaitse.
Oksüdatiivne stress on seisund, mis tekib, kui
rääsumise produktide (vabad radikaalid) tootmine ja
rääsumise vastane kaitse (antioksüdandid) on kehas
tasakaalust väljas. See seisund ilmneb pärast
pikaajalist füüsilist aktiivsust ja seda raskendab
tasakaalustamata ja põletikku soodustav toitumine.
Oksüdatiivset stressi põhjustavat tasakaalutust saab
korrigeerida toitumise muutmisega. Hea kaitse
tagamiseks tuleb süüa antioksüdantiderikkaid toite,
nt iga päev 5–9 portsjonit puuvilju, rohelisi köögivilju
või esimese külmpressi oliiviõli [17, 18]. Enamik inimesi
söövad aga vähem kui pool soovitatud kogusest.
Inimestel, kes teevad regulaarselt sporti ja kelle
toitumine pole tasakaalus, võib olla liiga kõrge
oksüdatiivse stressi tase. See viitab, et teatud haiguste
suhtes geneetilise eelsoodumusega aktiivsed
inimesed on eriti haavatavad, kui nende dieet pole
tasakaalus ja on põletikku soodustav.

Müügil olevad õlid
Enne kui toiduainete töötlemiseks hakati kasutama
modernseid tehnoloogiaid, oli ainsaks saadaolevaks
võimaluseks kasutada orgaanilisi ja töötlemata
toiduõlisid. Tänapäeval on enamik müügil olevaid
õlisid töödeldud või rafineeritud. Rafineerimise käigus
eemaldatakse maitsed, lõhnad ja saasteained, mis
võivad olla kahjulikud või mis rikuvad toote lõhna,
maitset või välimust. Selle protsessi käigus
eemaldatakse ka looduslikud antioksüdandid,
vitamiinid ja muud komponendid, nagu polüfenoolid,
millel on kasulikud põletikuvastased omadused.
Toitainete ja oluliste põletikuvastaste komponentide
eemaldamist kompenseeritakse vaid osaliselt
stabiliseerimiseks lisatavate antioksüdantidega.
Nende oluliste toitainete eemaldamine igapäevaselt
tarbitavast õlist suurendab tänapäevase toitumise
põletikku soodustavat profiili. Hiljutiseks näiteks selle
kohta on oliiviõli. Oliiviõli rafineerimise käigus
eemaldatakse polüfenoolid. 2011. a oktoobris kiitis
Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) heaks oliiviõli
polüfenooliga seotud südametervise väite: „Oliiviõli
polüfenoolid aitavad kaitsta verelipiide oksüdatiivse
stressi eest.“ Seega võib rafineerimise käigus
toimuv komponentide eemaldamine mõjutada õlide
bioaktiivsust. Sarnaseks näiteks on ka A-vitamiini ja
D-vitamiini eemaldamine kalaõli rafineerimisel.
Zinzino Balance’i tooted
Selleks et kompenseerida kalaõli rafineerimise käigus
eemaldatud olulisi toitainete komponente, sisaldavad
Zinzino Balance’i tooted bioloogiliselt aktiivseid
külmpressitud oliividest pärinevaid antioksüdante
(polüfenoolid), D-vitamiini ja piisavas annuses kalast
pärinevat oomega-3-EPA-d ja -DHA-d.
Need komponendid toimivad ühiselt sünergiliselt
suurepärasel viisil. Kaladest pärinevad oomega-3-EPA
ja -DHA ringlevad veres ning aktiveeruvad kiiresti
kohaliku põletiku korral. Need rasvhapped
sünteesitakse bioloogiliselt aktiivseteks aineteks
(resolviinid ja protektiinid), mis aitavad tagada
tasakaalustatud immuunsüsteemi reaktsiooni.
Polüfenoolid on samuti võimsad põletikuvastased
ained, mis blokeerivad põletikku põhjustavaid ja
kudesid kahjustavaid ensüüme [19, 20]. Oliividest
pärinevatel polüfenoolidel (türosool,
hüdroksütürosool jm) on ka antioksüdatiivsed
omadused, mis kaitsevad rakke ja verelipiide
oksüdatiivse stressi eest proportsionaalselt nende
tarbimisele [21, 22]. D-vitamiin toetab
immuunsüsteemi normaalset toimimist.
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