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mida toodavad Apis mellifera liigi mesilased taimede nektarist

ja elusate taimeosade ning neist toituvate putukate eritistest, 

mida mesilased koguvad, 

• endile eriomaste ainetega ühendades muundavad, 

• kärjekannudesse paigutavad, 

• seal kuivatavad ja ladustavad

ning lõpuks sinna küpsema ja valmima jätavad.

Tähtsaim meeliik on õiemesi, mis on saadud

• kas mitmete erinevate taimede õitelt (polüfloorne mesi) 

• või põhiliselt ühe taimeliigi õitelt (monofloorne mesi).

Esimene kirjalik teade sumeritelt 2200 - 2100 e. Kr – ravim ja salv 
Aristoteles (384-322 e. Kr.) - hea salv kuivadele silmadele ja haavadele 

Mesi on looduslik loomne magusaine
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• sahhariidid - fruktoos, glükoos, sahharoos, ka kõrgemad sahhariidid – kokku 80% kaalust 

• vesi – 15-20% kaalust

• valgud, sh palju ensüüme – diastaas, invertaas, katalaas, glükoosi oksüdaas 

• madalmolekulaarsed lämmastikuühendid 

• fenool- ja muud orgaanilised happed 

• flavonoidid 

• vitamiinid 

• mineraalained – kaalium, raud, kaltsium, fosfor, magneesium, mikroelemendid. 

Kaks viimast rühma siiski tähtsusetutes kogustes. 

Mee koostis
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sõltuvad taimeliigist (liikidest), kasvukoha ilmastikust, mesilaste tõust, mee käitlemise, töötlemise ja 
säilitamise meetoditest ja mesiniku oskustest.

Monosahhariididest enamasti esikohal fruktoos, 
välja arvatud rapsi ja võilille meed, kus esikohal glükoos ja mis kristalliseeruvad seetõttu kiiremini. 

Mee koostis ja omadused
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fruktoos glükoos
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• on organismi poolt kergesti omastatav 

• annab palju energiat (330 kcal/100 g) 

• omab pre- ja probiootilisi omadusi 

• on antibakteriaalse toimega.

Näide: Manukapuu meel Uus-Meremaalt tugev toime patogeensete                                                              
Staphylococcus aureus and Helicobacter pylori suhtes, maohaavade ravi. 

Toimefaktoriteks: 

• metüülglüoksaal (vees hüdraadina), 

• vesinikperoksiid (puudub katalaasi sisaldavas mees), 

• mesilaste peptiid defensiin-1, 

• kõrge osmootne rõhk (madal vee aktiivsus), 

• suhteliselt madal pH (3,2-4,5). 

On ka antioksüdant, toime põhineb flavonoididel. Tumedam mesi parem.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20228250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609166/#b48

Mesi kui suurepärane toiduaine ja ka ravim

metüülglüoksaal 
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võib mesi sisaldada ka mürgiseid aineid,                                                                                      
enamasti siiski ohututes kontsentratsioonides.

Sellised ained võib jagada päritolu järgi:

• taimsed mürgid

• keskkonnamürgid

• ravimijäägid

• mee töötlemisel ja säilitamisel tekkivad mürgid

Alates 1998. aastast määratakse Eestis riikliku seireprogrammi alusel mees järgmised saasteained

• metallid kaadmium (Cd) ja plii ehk seatina (Pb), 

• antibakteriaalsed sulfoonamiidid, aminoglükosiidid, tetratsükliinid ja makroliidid,

• pestitsiidid (karbamaadid, püretroidid, fosfororgaanilised sh glüfosaat ja kloororgaanilised pestitsiidid) 

• polükloorbifenüülid (PCB). 

Terve rea kasulike ühendite kõrval
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Graianotoksiinid on tuntuimad taimsed meemürgid, 
leiduvad kanarbikuliste (Ericaceae) sugukonna taimede nagu rododendron
(Rhododendron), õisküüvitsad, agaristad ja kalmiad mees, ka lehtedes, võrsetes ja õites. 

• Keemiliselt polühüdroksüleeritud diterpeenid, kokku üle 25 isovormi. 

• Võivad, seondudes lihasrakkude membraanide Na-kanalitega, jätta rakud 
erutusseisundisse ning põhjustada jäsemete paralüüsi ja koguni surma
(hullu mee haigus - mad honey disease).

• Põhilised andmed Türgi Musta mere idaosa rannikult (R. ponticum ja R. flavum), Hong 
Kongist (R. simsii) ning Kanadast.

• Kuna enamik Türgi mesinikke toodab mett väikestes kogustes, siis saadakse toodang
väikeselt alalt, mistõttu graianotoksiinide sisaldus mees võib olla kõrge. 

Taimsed meemürgid
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• Rooma kirjaniku Plinius Vanema ja hiljem Vana-Kreeka geograafi ja ajaloolase Straboni järgi kasutasid
Musta mere äärsed rahvad mürgist rododendroni (Rhododendron ponticum) mett
Kyros Noorema (401 e. Kr.) ja Pompeiuse (69 e. Kr.) armeede vastu, 
tulemuseks Vana-Rooma vägede kaotused.

• Viimasel ajal on teateid graianotoksiinidega saastatud mee kohta tulnud Türgist, Austriast, Šveitsist, 
Koreast, enamasti kahtlustatakse just Türgi päritoluga mett.

Samas, graianotoksiinirikas mesi kui antihüpertooniline ja antidiabeetiline ravim

Taimsed meemürgid
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Pürrolisidiinalkaloidid, täpsemini nende aktiivsed pürroolmetaboliidid võivad põhjustada

• akuutset maksa veenioklusiooni ehk veenide sulgumist, mis võib edasi areneda
kõhuvesitõveks ja turseks. 

• mutageenset, kantserogeenset ja teratogeenset kroonilist toimet katseloomadele.

Perekonna ristirohud (Senecio) liikide mees on registreeritud pürrolisidiinalkaloidide
(senetsioniinid) sisalduseks 0,3-3,2 μg/kg, eriti kõrged sisaldused (30-70 μg/kg) 
on mõõdetud Šveitsi Alpide eelmäestike mees. 

• Inimese toksilised doosid on ligikaudu 0,1–10 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas.
WHO on pakkunud selleks piiriks vaid 15 μg/kg kohta ööpäevas, 
mis vastab 70 kg kaaluva täiskasvanu korral pürrolisidiinalkaloidide kogusele 1 mg. 

• EFSA Paneeli CONTAM värske hinnangu järgi võivad ohus olla vaid väikelapsed ja lapsed, 
kelle meetarbimine on suhteliselt kõrge.

• Paneeli arvates võib palju ohtlikum olla neid alkaloide sisaldavate õietolmu ja toidulisandite tarbimine.  

Taimsed meemürgid
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Uus-Meremaa taimede Melicope ternata (maoori k. “wharangi”, erinevad toksikandid) mesi
ja Coriaria arborea (maoori k. “tutu”) mesi, mis sisaldab glütsiini retseptori krampe põhjustavat antagonisti
tutiini) võivad põhjustada fataalse lõpuga mürgistusi.

Samuti pole mesi ohutu, kui on korjatud

• ogaõuna (Datura) taimedelt (Mehhiko, Ungari, Poola),

• belladonna (Atropa belladonna) õitelt,

• koera-pöörirohu (Hyoscamus niger) taimedelt (Ungari),

• Serjania lethalis taimedelt (Brasiilia), Gelsemium sempervirens taimedelt (USA), 
Tripetaleia paniculata taimelt (põhiline mürgise mee allikas Jaapanis), 

• Eestis sookailult (Ledum palustre - terpeenid) ja lood-angervarrelt (Vincetoxicum hirundinaria). 

Toksilise toime sümptomid sõltuvad konkreetse(te)st
toksiini(de)st -
kõige sagedamini peapööritus, iiveldus, oksendamine, 
krambid, peavalu, südamekloppimine. harva surm. 

Muid taimseid meemürke

10

wharangi
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Pestitsiidide jäägid. 
Mesilaste korjetaimede põldude töötlemine pestitsiididega võib viia nende jääkide sisaldumisele mees. 

Pestitsiidid võivad sattuda meesse ka mittemeetaimede pritsimisel põlluäärsete meetaimede kaudu.
Selline mesi võib sisaldada kogu mesila ümbruskonnas kasutatud pestitsiidijääkide spektrit.

Eestis määrati 47 erineva pestitsiidi sisaldus 33-s 2013. ja 2014. aasta meeproovis. 

• Pestitsiidijääkide maksimaalne lubatud sisaldus (MRL) oli ületatud vaid neljal juhul, 
leitud aineteks herbitsiidid klopüraliid (clopyralid) ja glüfosaat, kumbki kahel korral. 

• Autorite hinnangul oli piirnormi ületamisel tõenäoliselt tegemist vahetult pärast pritsimist korjatud meega. 

• Kuigi leitud sisaldused jäid alla mesilaste endi surmavale doosile, ei saa välistada subletaalsete toimete
võimalikkust noortele töömesilastele ning nektari ja õietolmu kaudu ka suurtele vastsetele (Karise jt, 2017). 

Allikas: Karise, R., Raimets, R., Bartkevics, V., Pugajeva, I, Pihlik, P., Keres, I., Williams, I.H., Viinalass, H., Mänd, M. 2017. 
Are pesticide residues in honey related to oilseed rape treatments? Chemosphere, 188, 389-396. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28898772

Glüfosaadijääkide sisaldused õites võivad jääda küllaltki kõrgeks vähemalt 7 päeva jooksul pärast taimede
töötlemist (Thompson jt, 2014) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24616275

Keskkonnamürgid
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Mürgised metallid. 

Mesi võib sisaldada toksilisi raskemetalle nagu plii (Pb), arseen (As) või elavhõbe (Hg), ka vaske (Cu), kroomi
(Cr),  koobaltit (Co) ja niklit (Ni), mis on pärit kas mullast, veest või õhust. 

Mees võib jälgedena sisalduda veel rida muid metalle, mis kõrgemates kontsentratsioonides oleksid mürgised. 

Kuna taru korjemaa on suur (üle 7 km2, või veelgi suurem) ning mesilased kontakteeruvad nii õhu, vee kui ka
mullaga, siis peegeldab raskemetallide sisaldus mees hästi olukorda kogu sellel alal.

Mesi on seepärast tunnustatud keskkonna saastatuse ühe bioindikaatorina. 

Mõningates riikides on sisaldus 1 mg/kg kohta seatud erinevate raskemetallide sisalduse piirnormiks mees

Keskkonnamürgid
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Botulism on üliraske lihashalvatusega kulgev haigus, mida põhjustab
anaeroobse bakteri Clostridium botulinum poolt eritatav valguline mürkaine
botuliin, mis blokeerib pöördumatult atsetüülkoliini vabanemise närvisünapsites.

• Tekib lihaste paralüüs ning kõrgetel doosidel surm hingamis- ja südamelihaste halvatuse tagajärjel.

• Botulismi toksiin on akuutselt üks kõige mürgisemaid teadaolevaid aineid üldse. 

Mees säiluvad hästi keskkonnast sinna sattunud botulismi bakteri eosed, 
kuid tänu kõrgele suhkrutesisaldusele, madalale pH-le ja valgusisaldusele, ning antibakteriaalsetele ainetele
ei ole eosed võimelised mees idanema ega paljunema, 
kuigi mikrokeskkond on kõrge viskoossuse tõttu küllaltki anaeroobne. 

Patogeensed bakterid
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Kui aga eosed satuvad kuni 6-kuuliste (aastavanuste) väikelaste seedetrakti,

• kus maohappesus pole piisav nende hävitamiseks

• ning soolestiku oma mikroobikooslus pole veel jõudnud välja areneda, 

• võivad eosed hakata idanema ja paljunema, põhjustades väikelaste botulismi (infant botulism)

Seetõttu on tunnistatud ohtlikuks väikelastele mee andmine.

http://www.emmedeklubi.ee/beebi/mesi-on-imikule-ohtlik-toit-6616/ 

Mesi on ainuke toiduaine, mis võib põhjustada väikelaste botulismi.

Vanemate indiviidide seedetraktis kinnistunud mittepatogeensed bakterid ei lase sellel juhtuda, 
ka on nendel maohappesus kõrgem. 

Patogeensed bakterid
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Mesi võib sisaldada ka erinevaid muid baktereid, mis on sinna sattunud näiteks õietolmuga. 

• Paljude selliste mikroorganismide nagu Staphylococcus spp., Citrobacter spp., Escherichia coli, Hafnia 
alvei, Trichoderma spp., Chaetomium spp korral on registreeritud vaid oportunistlikke, mitte otseseid
infektsioone.

Meest on leitud ka mükotoksiine tootvaid mikroseeni, mis põhiliselt kuuluvad perekondadesse Aspergillus ja 
Penicillium. 

• Nende kurikuulsate seente olemasolu aga ei tähenda tingimata veel ülimürgiste mükotoksiinide nagu
aflatoksiinid, ohratoksiinid jne leidumist, sest

• viimaste tootmiseks on keskkonnatingimused mees ebasoodsad. 

Samas võivad mikroseened ise põhjustada allergiaid ja infektsioone. 

Patogeensed bakterid ja mikroseened
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mida kasutatakse mesilaste raviks ja nende haiguste profülaktikaks, jäägid
Võimalike terviseriskide tõttu on EL-s antibiootikumide kasutamine mesinduses üldiselt keelatud
(nulltolerants), seetõttu pole peale streptomütsiini teiste antibakteriaalsete ravimite jääkidele kehtestatud ka
MRL väärtusi. 

• Euroopas toodetud mesi peaks seetõttu olema harva saastunud antibiootikumide jääkidega. 

Mujal, eriti Lõuna-Ameerikas ja Hiinas, kus toodetakse suur osa kogu maailma meest, 
on antibiootikumide kasutamine mesinduses lubatud. 

• Nendest maadest toodud mesi vajab kindlasti vastavat kontrolli. 

Küll on aga Euroopa Liidus paika pandud piirnormid antiparasiitikumidele/ektoparasiitide vastastele ainetele
amitraasile ja kumafossile (vastavalt 200 ja 100 µg/kg mee kohta) (EL Komisjoni määrus, 37/2010). 

Ravimite
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Vesinikperoksiid. Omapärane kahtpidi toimiv aine, mis

• ühest küljest tekitab aktiivseid vabu radikaale ja on seega oksüdant ja potensiaalne kantserogeen, 

• teisest küljest on aga võimeline ründama ja kahjutustama kasvajarakke.

Furfuraal. Värske töötlemata mesi sisaldab alla 15 mg/kg 5-hüdroksümetüülfurfuraali (5-HMF), 

• mille sisaldus võib oluliselt tõusta fruktoosi dehüdratatsioonil nn Maillardi reaktsiooni või karamelliseerumise
tulemusena mee soojendamisel või pikaajalisel säilitamisel. 

• mis on mee kehva või liiga pikaajalise säilitamise markeriks.

• mis on kahtluse all kui mutageen ja kantserogeen. 

Codex Alimentarius’e järgi ei tohi mesi sisaldada
üle 40 mg/kg HMF-i, kõrgem furfuraali sisaldus on märgiks
mee kuumutamise (pastöriseerimise) kohta. 

• Erandiks on troopikas kogutud meed, 
mille HMF-i piirnorm on 80 mg/kg kohta. 

Mee töötlemisel ja säilitamisel tekkivad mürgid
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 Mesi kui kõrge väärtusega tervislik toiduaine võib sisaldada mitmesuguseid erineva
päritoluga aineid, mis suurtes doosides on mürgised. 

 Suurel enamikul juhtudel on selliste ainete sisaldus mees piisavalt madal
ning mee tarvitamise riski-kasu analüüsi tulemus kaldub kindlalt kasu suunas. 

 Siiski ei tohi tähelepanuta jätta ka sellised ained nagu graianotoksiin, 
pürrolisidiinalkaloidid ja botulismi toksiin ning pestitsiidide vale tarvitamise tagajärjed. 

Kokkuvõte
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Mõnusat meesöömist!


