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Toitumine

• Miks sellest rääkida?



Milline on sinu kodu?



Peamised vajadused

• Mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine 

– Energiavajadus (süsivesikud, rasvad)

– Ehitusmaterjalid (valgud)

– Toitained, mis tagavad organismi normaalse talitluse (vitamiinid, 

mineraalid)

– Vedeliku tasakaal

– Regulaarsed toidukorrad - veresuhkru tasakaal

• Igapäevane liikumine (vähemalt 60 minutit päevas)

• Uni!

Väljendub meie enesetundes ja tervises!

Nauding!



Toidusoovitused vs tegelikkus



Tervislikud soovitused

• 3 põhitoidukorda ja 2-3 vahepala (vahe 2,5-3,5 tundi)

• Vähemalt 5 puu- ja köögiviljaportsjonit päevas

– 1 portsjon on umbes 100g 

– 2 puu- ja  3 köögiviljaportsjonit

• Vähenda küllastunud RH

ehk loomseid rasvu

• Rohkem taimseid rasvu

• Joogiks tavaline vesi!



Toitumine töökohal

• Kohvi ja näksimised

• Lühike lõuna

• Pikad graafikud ja vahetustega töö

• Kuidas selle kõige juures tervislikult 

toituda ja liikuda?



Lõunad ja vahepalad

• Toidukordade ja vahepalade 

etteplaneerimine

• Võta vahepalad kaasa

valgud + süsivesikud + rasvad

• Teadlik e ärgas toitumine



Lõunasöök

• Võtan kaasa vs söön väljas – valikud!

• Ei pea olema buffeelaua kõik käigud 

• Söö kiirustamata ja keskendu söömisele

• Vokiroad, supid, praed rohke salati ja 

köögiviljadega



Valmistoidu pahupool

• Rohkem soola
• Maitsetugevdajad
• Lisarasv
• Vitamiinide kadu
• Plastmasskarp



Mis on täissuitsuvorsti sees?

Täissuitsuvorst, 100 kg 

• 1990
Kõrgema sordi veiseliha 75 kg, sea ribipekk 25 kg (kokku 100 kg puhast 
liha), pipar, nitritsool, muskaat, suhkur.

• 2011 
Veiseliha (49%), sealiha (13%), seapekk, joogivesi, keedusool (kuni 3%), 
tärklis, piimavalk (sh laktoos), lõhna- ja maitseained 
(sh sinep ja seller), stabilisaatorid E 450, E 451, antioksüdant 
E 301, lõhna- ja maitsetugevdaja E 621, happesuse regulaator E 575, 
toiduvärv E 120, säilitusaine E 250.



Taimse toidu olulisus

• Toit, mis annab meile tõelist energiat:
– Kiudained

– Vitamiinid

– Mineraalained

– Fütotoitained
• näiteks karotenoidid, mida leidub punastes ja teistes

värvilistes köögiviljades- võimalik immuunsüsteemi
toetav toime

– Antioksüdandid
• taimedes antioksüdante keskmiselt 11.57 mmol/100g, 

loomsetes toiduainetes 0.18 mmol/100g

• positiivselt mõjub just taimne toit

• võimalik põletikke vähendav ja mälu toetav toime



Unisus peale lõunat

• Energia kulutatakse seedimisele

• Raskesti seeditav toidukord?

• Toitainete kooslus (rasvad, kiired 

süsivesikud?)

• Sobimatu toiduaine?

• Magusaisu?



Toidu mõju veresuhkrule

Pilt: paljasporgand.ee
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Vahepalad

• Valgud, rasvad ja süsivesikud



Toitumine ja treeningud

Enne treeningut

– Korralik toidukord ca 2-3 tundi enne trenni

– vahepala vajadusel ca 30 minutit enne 

treeningut

• Müslibatoon, banaan, kuivatatud puuviljad, 

smuuti jogurti ja puuviljadega

Vedeliku tarbimine!



Taastav vahepala 0,5 tundi 

peale trenni

• Vedeliku ja energiavarude taastamine

• Valgud lihaste kasvatamiseks ja 

taastamiseks

• Süsivesikud glükogeeni varude 

taastamiseks

• puuvili või müslibatoon ja jogurt või kohupiim

• täisterakukkel, pähklivõi, banaan

• puuviljasmuuti pähklitega



Kinoasalat (1-le)
• 200 g kinoad

• 1 porgand

• 0.5 kurki ja 0.5 sibulat

• 1 küüslaugu küüs

• 100 g punaseid ube

• spinatit või rukolat

• oliiviõli

• Sidrun, sool ja pipar

Loputa ja keeda kinoa, jäta mõnusalt sõmeraks. Keedetud kinoa 

segada riivitud porgandi, hakitud kurgi, sibula, küüslaugu ja 

spinati või rukolaga. Lisada loputatud oad, oliiviõli ja maitsestada 

rohke värske sidruni mahla, soola ning pipraga.



Värvikas salat
Lambsalatit

1 apelsin

0.5 granaatõuna

1 avokaado

200 g punaseid läätsesid (keedetud)

sidruni mahl ja  külmpressi oliiviõli

soovi korral kala

Keeda läätsed. Samal ajal tükelda apelsin ja avokaado ning 

puhasta granaatõun. Sega koostisosad lambsalatiga, pressi 

peale värske sidruni mahla, lisa veidi oliiviõli ja maitsesta

vajadusel soolaga. Juurde sobib väga hästi näiteks lõhe või

forell.



Muna-köögiviljamuffinid (5 tk)

• Koostisained:

• 150 g külmutatud köögiviljasegu

• 2 muna

• 2 spl tatrajahu

• 10 soolalõhe või sinki

• Pipar

• Klopi muna, lisa jahu, lõigutud lõhefilee ja 

köögiviljasegu. Määri vorm kookosõli ja aseta segu 

vormi. Küpseta u 30 min 180 ℃ juures.



Isevalmiv chia puding
• Koostisained:

• 3 spl chia seemneid

• 200 ml mandli- või riisipiima

• 1 küpsem banaan

• peotäis mustikaid või pool apelsini

• 1 spl kookoshelbeid

• 1 spl sarapuupähklijahu

• 2 spl kaarobipulbrit

• kaneeli, vaniljet

Pane kookos ja chia seemned purki, lisa mustikad, 

sarapuupähklijahu, kaarobi pulber, kaneel, vanilje ja mandli-

või riisipiim. Jäta seisma ja naudi töö juures!



Näkileib hummusega
• 1 purk (konserv) kikerherneid

• 1 suurem küüslauguküüs

• 2 spl tahinit 

• Sool, pipar, soovi korral Cayenne’i pipart 

• Oliiviõli

• Sidrun

Loputa kikerherned rohke veega, nõruta ja püreesta

saumikseriga. Lisa jämedalt hakitud küüslauk, tahini, 

sidrunimahl, maitseained, oliiviõli ja sega/mikserda ühtlaseks

massiks. Süüa näkileiva või köögiviljakangidega või panna 

leivakorvikestesse.



Bircher müsli

• 75 g leotatud täisterakaerahelbeid

• 30 ml magustamata kodust õunamahla

• 0.5 õuna ja  marju

• 150 ml mandlipiima

• 1.5 spl sidrunimahla

• 185 g maitsestamata jogurtit

• Mandlilaastud, pähklid

• Maitseks natuke mett ja kaneeli

Haki õun, lisa veidi õuna- ja sidrunimahla. Pane õunad 

koos kaerahelveste, mandlipiima, mandlite ja marjadega 

purki. Vala peale jogurt, ning sega läbi. Maitsesta mee ja 

kaneeliga. 



Kodune müslibatoon
• 150g kaerahelbeid

• 50g toortatart

• 50g päevalilleseemneid

• 10g kreeka pähkleid

• 75g linaseemneid

• 30g mandleid

• 30g kõrvitsaseemneid

• 30g kookoshelbeid

• 70g seesamiseemneid

• 60g Bitter šokolaadi

• 4 spl mett või 5-6 spl

vahtrasiirupit

• 200ml vett

• 1 spl kookosõli

• 30g kuivatatud aprikoose

• 200g kuivatatud ploome

• 4 munavalget

Pane suuremasse kaussi kaerahelbed, päevalille-, kõrvitsa- ja 
seesamiseemned, hakitud kreeka pähklid ja kookoshelbed. 
Tükelda šokolaad, aprikoosid ja ploomid ning jahvata tatar, 
linaseemned ja mandlid. Lisa kõik segule. Valmis segule 
lisada mesi või vahtrasiirup, vesi ja kookosõli. Kõige lõpus 
sega hulka munavalged. 



Avokaado-munamääre leivaga

• 1 muna

• 0.5 avokaadot

• Värsket basiilikut

• Sidrunit

• Soola, pipart

• Täisteraleiba

Keeda muna. Püreesta kahvliga keedumuna ja avokaado

ühtlaseks massiks, lisa hästi peeneks hakitud basiilik. Võid ka

saumikseriga püreeks lasta. Maitsesta värskelt pressitud

sidrunimahla, soola ja pipraga. Määri rukkileivale. Ideaalis

võid kuhjaga peale laduda ka lutserni idusid.



Kreemine smuuti

• 2 banaani

• 1 apelsin

• 1 avokaado

Lisada põhikoostisainetele veidi jahedat vett 
(kuni sobiva paksuseni) ja blenderdada. Peale 
raputada kaneeli.



Näidis kaasavõetavast lõunast



Mida jätta meelde?

• Planeeri ette!

• Regulaarsed söömisajad

• Taldrikureegel

• Kuula enda keha ja toitu ärksalt!

• Liikumine ja uni!



Kumb annab rohkem kcal?

• 43 g kohuke või 150 g kaerahelbeputru 

(valmistatud rasvata, suhkruta, 2,5% 

piimast pooleks veega)?



• Praad (80 g ahjulõhet, 100 g keedetud 

täisterariisi, 30 g maitsestamata jogurtit R 

2,5%, 100 g keedetud brokolit, 100 g 

keedetud peeti, 100 g tomatit) või 100 g 

šokolaadi?

Kumb annab rohkem kcal?



• 200 g banaan või 3 vahvlikompvekki (nt 

vahvlikomm Ananass)?

Kumb annab rohkem kcal?



Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast!

TUULI TAIMUR

Koolitused:

www.rahvatervis.ee

f / rahvaterviseakadeemia

Toitumisalane konsultatsioon:

www.nutrilligent.ee

f / nutrilligent

tuuli@nutrilligent.ee

Tel +372 5680 4787



Süües terveks ja säravaks
10.10-14.11. 2017

6- nädalane kursus, kus käsitletakse erinevaid 
teemasid ja kokatakse maitsvaid toite!

• 10.10 mürgid keskkonnas ja toidulaual

• 17.10 hormoonid kontrolli alla

• 24.10 toidutalumatus ehk oled see, mida suudad 
omastada

• 31.10 kiire tööpäeva toitumine

• 07.11 toitumine erinevate terviseprobleemide 
korral

• 14.11 patuta naudingud ehk teeme elu magusaks


