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  Kuude nimed Loodusesõbras
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Suvelugemist: 
pakendilektüür

Mäletan, kuidas rõõmustasin, 
kui väikese külapoe riiu-
list leidsin ühe tervisliku 

magusa toote – kaeraküpsisepaki. Pojal 
oli just imelik lööve kehale ilmunud 
ja seetõttu vältisin igaks juhuks kõiki 
kunstlikke toiduaineid. Kange taht-
mine oli magusat süüa, nagu vahel ikka 
tekib isu ja pole aega ise küpsetada. 
Nähes punast kaeraküpsiste karpi 
kommileti ülemisel riiulil, täheldasin 
juba kaugelt, et see on see, mida vaja. 
Küpsisetootja paistis tervisesõbralik: 
karbile oli joonistatud kolm rohelist 
„linnukest”, ja kiri ütles: no artificial 
colours (kunstlike värvaineteta)! No 
preservatives! (Säilitusaineteta!) Natural 
flavours! (Looduslikud lõhnaained!) See 
toode sobis mulle! Ostsin ära, panin 
kotti koos piima ja leivaga ning läksin 
koju. Imestasin küll, et tervisetoote 
kohta oli karp odav, aga olgu.

Õhtul kodus kaerakäkke krõbistades 
ja teed limpsides võtsin miskipärast 
paki uuesti kätte ja asusin uurima: mis 
looduslikud lõhnaained need on, mida 
kaanel reklaamiti. Kuid pilk jäi hoopis 
muule: avastasin neetult pika nime-
kirja ainetest kaane tagaküljel. Appi! 
Kust kõik need E-d siia said? Küpsi-
sepuru jäi kurku: no kuidas-kuidas-
kuidas? Ostsin ju tervisetoote? Uurisin 
lähemalt ja nentisin: ei, valetatud 

mulle pole – säilitusaineid, kunstlikke 
lõhnaaineid ja värvaineid siin tõepoo-
lest pole, aga olin unustanud, et kaanel 
osutatud kolme kategooria alla ei 
mahu näiteks maitseained, paksenda-
jad, stabilisaatorid ja muu selline. Täp-
selt need selle E-ainete rea moodus-
tasidki. Uhh! … Olin üsna kohkunud. 
Tähendab, kui ostan toote „säilitusaine-
teta” – nagu praegusel ajal on kirjas pal-
judel mahlapakkidel näiteks – võib seal 
sees peituda mustmiljon stabilisaatorit, 
maitseainet, värvainet jne … Kas silte 
üldse usaldada ei saa? Pealtnäha kolme 
hüüumärgiga kaeraküpsisekarbikaas 
tundus ju olevat tootja abikäsi ostjale, 
kes otsib tervislikku toodet.

„Looduslik” kaanel ei pruugi 
tähendada mitte midagi. Nagu võite 
lugeda Gunnel Koba artiklist lk 62, 
on nii väga paljude toodetega. Kui 
tootes on välditud kunstlikke lõhnaai-
neid, võib seal ikkagi olla kunstlikke 
säilitusaineid. Kui pole säilitusaineid 
ja kunstlikke värve ega paksendajaid, 
on seal tingimata suhkruasendaja. Ja 
minu lemmikvariant: kui toode on 
„looduslike lõhna- ja värvainetega”, 
siis ei tähenda see, et tootes poleks 
kunstlikke maitseaineid, kaasa arvatud 
kurikuulsat lisaainet E621. Lihtsalt 
teadmiseks.
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