
 
 

Rasvlahustuvad vitamiinid  
 

A-vitamiin leidub vaid loomse päritoluga toiduainetest. Inimese organism omastab seda 
hästi kalamaksast, kalaõlist, rasvastest kaladest, loomamaksast, võist ja teistest 
rasvasematest piimatoodetest.  
A-vitamiini vaegust tavaliselt ei teki, sest organismi varud on suhteliselt pikaajalised (1-3 
aastaks). Selle vitamiini defitsiit ohustab eeskätt ühekülgselt toituvaid inimesi ja ka kasvueas 
lapsi.  
A-vitamiin on vajalik nägemisprotsessis, limaskesti katvate rakkude ja naharakkude 
arenguks, kõhre ja luukoe arengu ning kasvu regulatsiooniks, embrüo ja noore organismi 
rakkude normaalseks arenguks/eristumiseks, platsenta ja spermide arenguks, A-vitamiin on 
antioksüdantse ning antikantserogeense toimega. 
  
D-vitamiini omastame vaid loomse päritoluga toiduainetest (kalaõli, munakollane, maks, või, 
pärm). Teatud hulgal moodustub D-vitamiin ultraviolettkiirguse toimel ka inimese nahas. 
Segatoitu tarbivatel täiskasvanutel D-vitamiini puudust ei teki – vitamiini päevane vajadus on 
väike ning seda saadakse päris mitmetest loomsetest toiduainetest (lisaks sellele on 
normaalselt toituva inimese kehas tagavara 1-5 kuuks). D-vitamiini puudujääk ohustab 
eeskätt imikuid ja väikelapsi, kes saavad vajaliku vitamiinikoguse vaid toiduga.  
Koos mitme hormooniga on D-vitamiin peamiselt vajalik kaltsiumi ja fosfori ainevahetuses, 
luude ja hammaste normaalseks arenguks ja vere normaalseks hüübimiseks. 
  
E-vitamiini saab põhiliselt taimse päritoluga toiduainetest (nisuiduõli, värvohakaõli, 
päevalilleõli, päevalilleseemned, maapähkliõli, kaer, oder, porgand ja majonees). Normaalse 
elustiili ja tasakaalustatud segatoitluse puhul selle vitamiini vaegust tavaliselt ei teki. 
Rasvlahustuvate antioksüdantide juhtfiguurina on D-vitamiin ülivajalik organismi 
antioksüdantses regulatsiooni-ja kaitsesüsteemis. Pärsib ateroskleroosi teket ja arengut ning 
pärsib kehvveresuse, silmakae teatud vormide ning põletike kujunemist. Pidurdab naha 
vananemist ja vähendab juuste kahjustusi.  
  
K-vitamiini leidub mitmetes toiduainetes. Me omastame seda hästi kalasaadustest, 
rapsiõlist, rohelisest teest, kapsast, lehtköögiviljadest, hernestest, linnaseleivast. Olulise 
koguse sellest vitamiinist toodavad soolestikus elutsevad seedekulgla mikroobikooslused. 
K-vitamiini vaegust tavaliselt ei teki, sest vajadus on suhteliselt väike ning normaalses 
olukorras tagavad soolestiku mikroorganismid piisava sünteesi. 
K-vitamiin on vajalik vere hüübimiseks, luukoe normaalse tiheduse ja tugevuse tagamiseks, 
neerude ja platsenta arenguks- talitluseks. 
  
Q10-vitamiini saame nii loomset kui ka taimset päritolu toiduainetest. Sisalduse ja 
omastatavuse seisukohalt on eriti head allikad merekalad ja sardiinid, aga ka muna, 
kanaliha, sealiha, sojaõli, täisteraviljatooted, pähklid ja spinat.  
Defitsiit võib kujuneda rasvavaese toidu tarbimisel ja mitmete ravimite pikaajalisel 
kooskasutamisel. 
Q10-vitamiin vähendab kortsude teket, silendab nahka, on väga vajalik E-vitamiini 
antioksüdantselt toimiva vormi taastamiseks, takistab kehas lipiidide rääsumist, mis aitab 
vältida ka veresoonte lupjumist. 
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