
Talinisu aretaja

Reine Koppel

Speltaga keskajast 
tänapäeva

Maaettevõtluse päev –

„Väiketootjate võimalused tulevases kompetentsikeskuses“ 

6. Oktoobril 2016



Hildegard von Bingnen

1098 – 17. september 1179



Sünnikoht

Lõuna Saksamaal, 

Reini jõe orus,

Alzey lähedal

(Frankfurdist ida pool)

Isa:

Hildebert von Bermesheim,  

aadlik

Pere kümnes laps



Disibodenberg

1840

Kloostrsse asus 8 aastaselt – 1106 a



Jutta von Sponheim, 

December 22, 1091–1136



Volomar – Hildegardi pihiisa ja sekretär

truu abiline



NÄGEMUSED, 

VISIOONID

1141 aastal -

42 aasta ja 7 kuune

1147-1148 ametlik 

kirikukogu

Clairvaux' abt Bernhard

Trieri paavst Eugenius III 



MÕNINGAD DAATUMID

• 1150. klooster Rupertsbergis,

• 1165. aastal klooster Eibingenis

Rheini idakaldal

• 1158—1163 reisib Bingenist

paarisaja kilomeetri raadiuse-

Bamberg, Trier, Metz, Würzburg,

Köln

• 1178 konflikt kirikuvõimudega,

Rupertsbergi klooster interdikti all



HÄMMASTAV MITMEKÜLGSUS

Müstik, benediktiinlaste kloostri abtsiss,

keeleteadlane, loodusteadlane, filosoof,

taimeteadlane, poeet, visionäär, helilooja,

kanaldaja (channeller), nõustaja (diplomaatiline

lepitaja), loovisiksus….

Universaalne Geenius 

Maaettevõtluspäeval õige inimene, kellest

rääkida!



KIRJUTATUD (ILMUTATUD) TEOSED

Tunne teid - arusaamad ususõpetusest ja

Jumalast

Liber Simplicis Medicinae (Physica) –

eluslooduse sisemine olemus

Causae et ciurae (Haiguste põhjused?) –

kirjeldatakse haigusi ja ravimist

Raamat elu teenetest – 35 tervendavat

voorust ja 35 haigeks tegevat pahet

Raamat Jumala tööst – kosmos, selle ehitus,

seos inimesega

Lisaks palju väiksemaid teoseid ja 77

vaimulikku laulu ja laulumängu



HÄMMASTAV MITMEKÜLGSUS

• Ravitseja

Kõike, mis maapeale loodud on, saab

inimene kasutada oma hüvanguks

http://www.librarything.com/work/672644
http://www.librarything.com/work/672644


HÄMMASTAV MITMEKÜLGSUS

• Kõik selle maailma nähtused — loodus, kunst,

inimesed, iga üksikasi või selle toimlemisviis jne

— on määratud ühtse jumaliku korraga, nn

loomiskorraga. Erinevad olemistasandid on

üksteisega vastavuses, analoogiasuhtes,

meelelise maailma asjad ja nähtused viitavad

vaimse maailma saladustele. Usu peeglis

vaatleb inimene Jumalat, samamoodi

peegelduvad taevased saladused

inimsüdametes: Taevane harmoonia on

jumalikkuse peegel, ja inimene on Jumala kõigi

imetegude peegel. Maailm aga on vahendaja,

sest Jumalat ei saa otse vaadelda, pigem

tuntakse teda loodu kaudu



Hildegard von 

Bingen suri 

17. sept. 

1179 Bingeni 

kloostris 

Rupetsbergi 

mäel



Pärast seda…

• 1223-1237 – Hildegardi pühakuks kuulutamine luhtus 
mingil teadmata põhjusel

• 1632 - Rupertsbergi klooster hävines Kolmekümne 
Aastase Sõja käigus

• 1802 – Eibingeni nunnakloostri tegevuse lõpetamine? 
(secularization)

• 17. Sept 1904 – benediktiini nunnad St Gabrieli 
nunnakloostrist Prahast hakkasid rajama St Hildegard’i 
endise Eibingeni asukohale 

• 1978-1994 – kõik Hildegardi teosed avaldati uuesti

• 2012 pühakuks kuultamine



http://www.hildegard.org/

http://www.abtei-st-hildegard.de

MTÜ Hildegardi Selts

http://hildegardiselts.ee/

Hildegard von Bingen kui 

omaaja ettevõtlik naine –

alustas kloostrielu juhiametis 

38 aastasena ja oli abtiss kuni 

surmani

Hildegard on loodusteadlaste ja 

filoloogide patroon

http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://library.wustl.edu/subjects/islamic/mystical/von_bingen.jpg&imgrefurl=http://libguides.wustl.edu/content.php?pid%3D16123%26sid%3D111958&usg=__8xz3HMOej-VjvCdKvyjz96-CCeM=&h=760&w=659&sz=121&hl=et&start=51&um=1&itbs=1&tbnid=tPsxuMuR_i6x_M:&tbnh=142&tbnw=123&prev=/images?q%3Dhildegard%2Bvon%2Bbingen%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Det%26sa%3DN%26rlz%3D1T4RNTN_enEE346EE346%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://library.wustl.edu/subjects/islamic/mystical/von_bingen.jpg&imgrefurl=http://libguides.wustl.edu/content.php?pid%3D16123%26sid%3D111958&usg=__8xz3HMOej-VjvCdKvyjz96-CCeM=&h=760&w=659&sz=121&hl=et&start=51&um=1&itbs=1&tbnid=tPsxuMuR_i6x_M:&tbnh=142&tbnw=123&prev=/images?q%3Dhildegard%2Bvon%2Bbingen%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Det%26sa%3DN%26rlz%3D1T4RNTN_enEE346EE346%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://hildegardiselts.ee/


Spelta - mineviku 

kingitus tulevikule



Spelta oli Hildegardi raviõpetuse tähtsaimtoiduaine

Hildegard von Bingen:

Spelta nisu on parim viljaliik. Ta on soojendav, 

rasvane, väärtuslik ja pehmem kui kõik teised viljad. 

Kes seda sööb saab õige liha ja õige vere, ja ta teeb 

inimese hinge kirkaks ning annab inimesele rõõmsa 

meele. Kui keegi on nii haige, et ei saa enam midagi 

süüa, siis valmistage talle söök keedetud spelta 

nisu teradest koos kanamunaga ja see tervendab 

teda seesmiselt nagu parim salv 



SPELTA RAVIKS

suhkruhaigus, 

mao- ja soolepõletikud, 

närvisüsteemi tugevdamine, 

keskendumisvõime taastamine, 

vereloome, 

immuunsüsteemi tugevdamine, 

reumaatiliste haiguste puhul, 

krooniliste haiguste ravis, 

ainevahetushaiguste ja eriti ülekaalulisuse puhul,

nahahaiguste (eriti neurodermatiidi) ravis. 

Mõjub antidepressiivselt. 

Liigse happelisuse ja sellest tingitud ainevahetushaiguste või

soolepõletiku korral soovitatakse teda tarvitada ka suppides.



SPELTANISU



HealthyMinorCereals has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme under 

grant agreement no 613609eu
20

emmer

einkorn

spelta

saianisu

Khoasan e Kamut

Korilased kasutasid 23 tuhat aastat tagasi

9 tuhat aastat enne Kristust muutus 

“tsivilseeritumaks”

Türgi JA Guusia 

vahelistelt aladelt 

leitud 6-5 tuh e KR
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Nisu algupärane kodumaa on Lähis-
Ida (Ees-Aasia) (Levant piirkond) –
nisu kujunemise megatsentrid

9600-8800 a eKr hakati kasvatama emmer nisu:

Süürias leitud 7800-7500 aastat tagasi kasvatatud 

üheteranisu (einkorn)

Emmer nisu levis Kreekasse 6500 a eKr, 

Euroopasse 5000 a eKr.

Tänapäevases mõttes nisu küpsetamise ahjus 

algatasid egiptlased

Skandinaaviasse 3 tuh a  eKr

1300 a eKr Kreeka Makedooniast leitud 

tänapäevast nisu Triticum aestivum
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HEAL LAPSEL MITU NIME
Speltanisu 

T. spelta e. Triticum aestivum subsp spelta;

Farro – Itaalias kutsutakse emmer, einkorn, 

speltat

Dinkel – spelta nisu Saksas

Alemannenkorn

Speltti

Spelt wheat

Koos rahvaste rändega jõudis Kesk- ja Põhja Euroopasse
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"Alemannenkorn" 
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TAVALINE NISU        
SPELTANISU





MIKS SPELTAT KASVATADA?

Talub paremini kehvasid kasvuolusid (toitainete vaesus, põud 
jne)– tugevam juurestik

Sobib hästi maheviljelusse

Toiteväärtus suurem kui tavalisel nisul – B grupi vitamiinid, 
amiinohapped, rasvahapped, karbohüdraadid, kuiudained 
(Stallknecht: lüsiini sisaldus speltas väiksem kui tavalises 
nisus!). 

NB! väga hea tsingi ja fosfori allikana

NB! Kasarda, D’Ovidio, 1999. Cereal Chemistry: spelta sisaldab 
samasugust alfa-gliadiini nagu tavaline nisu ja spelta gluteen 
on samuti tsöliaakiat põdevatele inimestele toksiline



SPELTANISU KASVATAMINE

EELVILI ristikorohke põldhein või haljasväetiskultuur

MAAHARIMINE sarnane teiste taliviljadega

KÜLVIAEG mai algus

KÜLVATAKSE pähikutena mitte teradena, selliselt haiguste eest 

kaitstud

KÜLVISÜGAVUS 3-5 cm

IDANEMINE ja tärkamine aeglasem kui harilikul nisul

LÄMMASTIKVÄETIST ei soovitata eriti panna kuna spelta pika 

kõrrega ja lamandub. N normid poole väiksemad kui tavalisele 

nisule (kevadel max 50 kg/ha) 

PIKK KÕRS hoiab ära umbrohtumuse

Võib ÄESTADA nagu tavalist nisu

HAIGUSEID JA KAHJUREID veidi vähem kui tavalisel nisul 

KORISTUS – niiskus max 25%, parem kui alla 20. Kuivatatakse 12-

14 %-ni



Speltal on pikem kõrs – pikem vahemaa mullapinna ja pea 

vahel hoiab ära pea nakatumise fusarium seentega

Tihe kest ümber tera hoiab ära tera nakatumise kahjurite-

haigustekitajatega (ei ole vaja ka tera keemiliste 

taimekaitsevahenditega töödelda enne külvi), hoiab ära 

keskkonna ohtlikud mõjud

Spelta kestad sisaldavad 90 % ränihapet – see suurendab 

resistentsust hammustavate ja imevate kahjurputukate 

vastu. Ja ka seenhaiguste vastu. 

Talub paremini kehvasid kasvuolusid

SPELTANISU EELISED



Sakslased väidavad ka paremat talvekindlust – Eestis 

see ei kehtinud 2015/2016 a

Kasvukeskkonna, muullastiku jne suhtes vähemnõudlik 

kui tavaline nisu – kuna speltal tugevamalt arenenud 

juurestik

SPELTANISU EELISED



Madalam saak

Vajab peale kombainimist ja enne kasutamist veel 

“koorimist”

Vajalik spetsiaalsed masinad

Pika kõrre tõttu võib lamanduda 

SPELTANISU PUUDUSED
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TARKUSI 

SOOMEST

Saak Soome tingimustes 2-3 t/ha

Spelta-nisu ristandid on saagikamad

(Soome katsetes on saadud ligi 5 t/ha saake)

Sõkalde osa saagis 20-30 %

Terade puhastamiseks kasutatakse spetsiaalseid 

koorimismasinaid, hõõreleid

Need on kallid ja väikesele kasvatajale ei ole jõukohased
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libled

sisesõkal

välissõkal

tera

Õis 



SAAGIS ON SUUR KESTA 
OSAKAALSellisest kogusest saagist saag sellise koguse puhast tera ja sellise koguse jahu

Foto: Karl Schmitz, “Spelt – a grain for the future””, Schapen Mühle







VIITEID KIRJANDUSEST

36

Tavalise nisu jahvatamisega eemaldatakse kesta all

olevad  toiteained, kiudained. Speltal jäävad need 

alles, sest paiknevad sügavamal tera sees?

Spelta sisaldab tavalise nisuga võrreldes rohkem proteiini, rasvu ja 

toorkiudu. 

Suuremas koguses vitamiin B17 

Erilisi süsivesikuid, millel on tähtis roll vere hüübimisel, parandavad 

organismi immuunsüsteemi.

http://thespeltbakers.ca/what-is-spelt/



VIITEID KIRJANDUSEST (Karl Schmitz, “Spelt –

a grain for the future”

37



VIITEID KIRJANDUSEST (Karl Schmitz, “Spelt –

a grain for the future”
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VIITEID KIRJANDUSEST (Karl Schmitz, “Spelt –

a grain for the future”
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Võrreldes teiste teraviljadega on spelta toitained heas tasakaalus

Kuna on organismile hea omastatavusega (bioavailability), võiks olla 

baastoiduks degeneratiivsete haiguste vältimiseks

Naha ja limaskestade rakumembraanide tervise säilitamisel (???)

Ainevahetuse ja seedehäirete korrashoidmiseks

Parandab vereloomet ja närvide funktsiooni

Head tuju loov toit , vähendab depresiivsust

Neurodermatiiti vähendav!



VIITEID KIRJANDUSEST (Karl Schmitz, “Spelt –

a grain for the future”
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Spelta kohta ei ole väga palju teaduslikku informatsiooni.

Kuigi nad on evolutsiooniliselt sarnaselt arenenud, on nad siiski 

erinevad. Speltal on “brilliantne” süsiveskikute, rasvade, 

vitamiinide, mineraalide segu, kõrge preteiini ja kiudainete 

sisaldus



VIITEID KIRJANDUSEST (Karl Schmitz, “Spelt –

a grain for the future”
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Spelta parem seeduvus: 

Proetiini koostis (vedelam gluteen????)

Teistmoodi tärklise struktuur

Väga hea vees lahustuvus – toitained omastatakse organismi 

poolt kiiremini ja kergemini

Tervislikkus seoses ka fusaariumi vähesema esinemisega
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Speltanisu seminar 9. detsember 2015 Jõgeval

TALV 2015
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TALV 2015



TALV 2016



LAMANDUMINE

HealthyMinorCereals has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme under 

grant agreement no 613609eu
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Speltanisu seminar 9. detsember 2015 Jõgeval
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2014
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2014



Geneetiliselt puhas spelta??? Oberkulmer Rotkorn???

Vanad spelta sordid – need on ikkagi tavalise nisuga 

ristatud (ja tagasi ristatud) (2005 a)

SPELTA SORDID

Austria – 5 sorti; 

Luxemburg - 4 sorti

Belgia  - 4

Saksamaa - 14

Horvaatia - 2

Ungari  - 5

Norra  - 1

Itaalia - 5

Poola - 1

Holland  - 1

Tsehhi  - 11



Spelta sordid

HealthyMinorCereals has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme under 

grant agreement no 613609eu
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"Francenkorn – küpsetuseks, spelta-nisu ristand

Oberkulmer Rotkorn – puhas spelta

Hercule – spelta-nisu ristand, söödaks

Poeme, Ressac – spelta nisu ristand, küpsetuseks”

Pea kõikides riikides Oberkulmer Rotkorn

Norras ja Soomes - Oberkulmer Rotkorn

Eestisse on vist sisse toodud Oberkulmer Rotkorn ja 

Frankenkorn; Suvispelta sort - ????



HealthyMinorCereals has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme under 

grant agreement no 613609eu
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Speltanisu seminar 9. detsember 2015 Jõgeval

Oberkulmer – 1948, valik Sveitsi

kohalikust sordist



HealthyMinorCereals has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme under 

grant agreement no 613609eu
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Speltanisu seminar 9. detsember 2015 Jõgeval

Francenkorn



Alustasime ristlustega 2014 aastal

Oleme ristanud nii spelta sorte opavahel

Ja spelta sorte nisuga

Ja teinud tagasiristamisi

Heal juhul saame oma sordi aastaks 

2026 

SPELTA SORDIARETUS EESTIS
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1. KAHE SORDI RISTAMINE
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1. KAHE SORDI RISTAMINE
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1. KAHE SORDI RISTAMINE



Paranemine haigusest tähendab täielikku haiguse põhjuse 

tundmist ja mitte üksnes sümptomite allasurumist

HILDEGARDI MEDITSIIN

Kuus kuldset elureeglit:

1. Inimeste tervis elustub looduses

3. Liikumine

4. Uni ja puhkus

5. Erituselundite kaudu eemaldada organismist halbu 

vedelikke

6. Kristuse poolt ette andtu inimese pilt (austamine, 

tänulikus, alandlikkus…)

2. Sinu toit on sinu ravim - …. Tervistava 

dieedi alustala on aga speltanisu



4 tassitäit (240 ml) speltanisu helbeid

8-10 tassitäit vett

2-3 viilutatud õuna

2 noaotsatäit kalganijuure- ja neitsiringlille pulbrit; palju 

kaneeli

2 tl mett

2 spl mandleid (purustatud)

2 tl teeleheseemneid (psyllum)

SPELTANISU PUDER
(8 inimesele)



Neitsi ringlill
(seemnemaailmas seemneid saada!)



Teeleheseemned ?



Kalganijuur
Kalgan, galangan



MÕNED HILDEGARDI MENÜÜ
RETSEPTID SPELTANISUGA

Speltanisu-aedviljasupp (või, sibul, speltanisu tang või kruup, 

aedviljad, vedelik, sool, muskaat, kalganijuur, neitsiringlill ja aed-liivatee)

Speltanisu-ürdisupp (speta teri, vesi, veiseliha, küüslauk, sibul, 

veidiäädikas, kalganijuur, neitsiringlill, muskaat, iisop, värsked ravimtaimed

omal valikul, rõõsk koor)

Koorene speltanisu supp

Speltanisu kuivikud

Küpsised kalganijuurega

Blanka mandlitort

Vaesed rüütlid speltanisu saiast

Speltanis vadaku-vahvlid



SPELTA JA HILDEGARDI PÄEV JÕGEVAL
24 . Juuli 2016

TIIU VÄINSAAR

Spelta kaitseingel Eestis 

Hildegardi Seltsi asutaja

Mitmete tervise, taimede,
Hildegardi raamatute autor

Fütoterapeut



SPELTA JA HILDEGARDI PÄEV JÕGEVAL
24 . Juuli 2016



SPELTA JA HILDEGARDI PÄEV JÕGEVAL
24 . Juuli 2016
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http://cathysspeltforhealth.ie/what-is-spelt-flour/
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Tänan teid!

Olgem rõõmsad 
ja terved ja 

ettevõtlikud!


