
1.  Mahe on tervislik

10 põhjust miks osta mahedat*

Keskmiselt sisaldab mahetoit rohkem C vitamiini ja olulisi mineraale nagu kaltsium, magneesium, 
raud ja kroom, samuti vähivastaseid antioksüdante. Mahepiim on suurema Omega 3 rasvhapete 
sisaldusega, samuti on selles kõrgem E ja A vitamiini ning paljude teiste antioksüdantide sisaldus 
kui tavapiimas.

2.  Parem maitse
Paljud inimesed ostavad mahetooteid, kuna on veendunud, et need maitsevad paremini kui tavatoit. 
See võib olla tingitud sellest, et maheköögivili ja marjad-puuviljad kasvavad aeglasemalt ja neis on 
väiksem veesisaldus, mis toob paljude tarbijate arvates välja nende paremad maitseomasdused. 
Küsitlused on näidanud, et toote maitse on väga paljudele inimstele palju tähtsam kui madal hind.

3.  Ei sisalda kahjulikke lisaaineid 
Ainult 32 lisaainet 290-st EL-s tavatootmises  lubatud lisaainest  on võimalik kasutada mahetoidu 
juures. Keelatud lisaainete hulgas on näiteks hüdrogeniseeritud rasv, aspartaam (kunstlik magusaine)
ning maitsetugevdajad mis mõjutavad inimese tervist.

4.  Puuduvad pestitsiidide jäägid
Parim viis hoiduda tervisele kahjulikest pestitsiidide jääkidest on süüa mahetooteid, kuna seal on nende 
olemasolu välistatud. Üle 440 erineva pestitsiidi on tavatootmises kasutusel ja nende jääkide esinemine 
toiduainetes on tavaline. 2005. aastal Inglismaal läbiviidud uuringus leiti erinevate pestitsiidide jälgi 
enam kui 40% uuritud tavapuuviljades, köögiviljades ja leivas. Eriti kõrge oli taimekaitsevahendite 
jääkide hulk apelsiinides (ligi 100%), viinamarjades (72%) ja pirnides (95%).

5.  GMO vaba
Maheviljeluses ei ole lubatud geneetiliselt moondatud organismide kasutamine. Europasse imporditakse 
miljoneid tonne GMO-ga saastunud loomatoitu, millega toodetakse suurem osa, kui mitte kõik tavasealiha, 
-loomaliha, -juust, -piim ja teised loomsed toiduained, mida me ostame oma poodidest.

6.  Kaitstus ravimijääkide eest
Tavatootmises loomatoidule lisatavad antibiootikumid ja hormoonpreparaadid, mis peavad kiirendama 
loomade kasvu ja ravima haigusi, võivad toiduahela kaudu kanduda edasi ka inimesele.  Neil võib tekkida 
resistentsus loomadel kasutatud antibiootikumide või neile lähedaste antibiootikumide suhtes. 
Antibiootikumide rutiinne kasutamine on maheviljeluses keelatud. 

7.  Puuduvad varjatud kulud
Tarbija ei pea maksude kaudu hüvitama tavaviljeluse poolt tekitatud reostuse (nt joogivees) likvideerimist.

8.  Kõrged standardid
Mahetoit tuleb usaldusväärsetest allikatest. Kõik mahetootjad ja töötlejad on inspekteeritud vähemalt 
üks kord aastas.  Mahetootmise ja -toidu standardid on vastavuses Euroopa Liidu seadustega.

9.  Loomade heaolu
Mahepõllumajanduses arvestatakse maksimaalselt loomade loomulike vajadustega, nii nende 
söötmisel kui pidamistingimustes.

10.  Kasu looduskeskkonnale 
Mahepõllumajandus on tavaviljelusest loodussäästlikum, kuna ei saasta loodust põllumajandusmürkide 
ja kunstväetistega ning tootes vähem kasvuhoonegaase – põhilisi globaalses soojenemises süüdi 
olevaid ühendeid- ja vähem ohtlikke jäätmeid.

*Kasutatud on British Soil Association andmed.

Lisaks sellele oleme veendunud, et mahepõllumajandus aitab säilitada meie traditsioonilist maaelu, 
vähendab riigi, maakonna ja valla majanduslikku sõltuvust ning  aitab kaasa säästlikule arengule.
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