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TÄNASED TEEMAD 

 

• Toitumisalaseid mõisteid 

• Miks me sööme? 

• Toitumise põhialused – toidupüramiid, toitained 

• Toitumine töökohal 

• Kust leida materjale? 

 



? 

• Toiduaine 

• Roog 

• Toit 

• Toitaine 

• Lisaaine 

• Toidulisand 

• Rikastatud toit 

• Saasteained 

 



Miks me peame sööma? 

 

 • Energia 

• Toitained  

• valgud, rasvad, süsivesikud 

• vitamiinid, mineraalained 

• vesi 

 

 

 

Oleks jõudu, saaks kasvada, ei jääks haigeks 

 



Miks me peame sööme? 

 

 

NÄLG on inimese füsioloogiline vajadus toidu järele, mis tekib 

iga 4 kuni 6 tunni järel pärast eelmist söögikorda. 



 

• Miks me tihti tegelikult sööme? 

• Mis mõjutavad meie toitumist ja toiduvalikut? 

 



Miks me tegelikult sööme?  

• Isu on füsioloogiline soov süüa - see on õpitud motivatsioon ja 

positiivne emotsioon, mida ergutavad 

• toidu nägemine  

• lõhn  

• maitse 

• tekstuur 

• Isu võib tekkida ka ilma näljata, näiteks millal? 

• Vastupidi - haigel või stressis oleval inimesel on küll vajadus 

toidu järele, kuid puudub tihti söögiisu 



Miks me tegelikult sööme?  

 

• isu tõstab toiduvaliku varieeruvus 

• regulaarne kokkupuude maitsva toiduga stimuleerib isu 

 

 



Miks me tegelikult sööme? 

• rohkem mõjutab sööma ka suurem mitmekesisus toidu enda 

sees, eriti kui erinevad toiduosakesed on omavahel segatud 

 



Miks me tegelikult sööme? 

• toidu sensoorsete omadustega on kerge manipuleerida 

 

 



Toit põnevaks! 



Miks me tegelikult sööme? 

• Toidu ja joogi pakkumise kasutamine selleks, et algatada ja 

säilitada isiklikke ja ärisuhteid 

• Toidu andmine võib näidata armastust ja soojust 

• Toidust keeldumist võib tõlgendada pahameele või 

ebaviisakusena  

• Toidu äravõtmine kui karistus 

• Sööma sundimine 

 

 



Mis veel mõjutab meie toitumist? 

• vahetu toidukeskkond, mis koosneb  
• kergesti kättesaadavatest,  

• mitmekesistest,  

• maitsvatest,  

• odavatest ja  

• energiaküllastest toitudest  

• toidu kättesaadavus  

• kodused toiduvarud 



Mis mõjutab meie söömist? 

• telerivaatamine, reklaamid 

• iidolid 



Mis mõjutab meie söömist? 

• Toit ja jook on tihti seltskondlike koosviibimiste keskpunktiks 

• Mida rohkem inimesi, seda rohkem süüakse 

• Söögikoguseid reguleeritakse teiste inimeste järgi 

• Omade seas süüakse rohkem kui võõraste seltsis 

• Eeskujud 



Miks me tegelikult sööme? 

• harjumus  

• telerit vaadates, kinos 

• ühiskondlikud söögiajad ja igapäevased ooted tööl või koolis 

• pidev näkitsemine 

 

 



Miks me tegelikult sööme? 

 

 • igavus 

• depressioon ja ärevus, stress 

• kurbus, viha, üksildustunne, kurnatus, hirm, valu 

• rõõmutunne ja huumor 



Kas mõni toit on 
• kasulik või kahjulik 

• tervislik või ebatervislik? 

• Juku sööb  

• suvaliselt – iga päev kommi, karastusjooke, mõnikord koolilõunat  

• iga päev sööb ta ka 2 kilo banaane 

• Mati sööb  

• korrapäraselt, mitmekesiselt ja tasakaalustatult  

• kord kuus sööb väikese paki kartulikrõpse 

 

• Oluline on - söödavad kogused, söömise sagedus 



Normaalse toitumise põhimõtted 

• Vastab vajadusele 

• Tasakaalustatud 

• Mõõdukas 

• Mitmekesine 

 

Lisaks peaks toit olema: 

• Vähe töödeldud – pood / kodu 

• Keskkonda toetav ja jätkusuutlik 

• Maitsev 

 





Miks vaja olla normaalkaalus?  

• Ilus välja näha 

• Hea enesetunne 

• Suhtlemine, võimalused 

 

Tervis 

• Kõrgvererõhktõbi  jt südamehaigused 

• II tüübi diabeet 

• Toitumishäired  

• toitainete defitsiidist tulenevad haigused, 

raskused laste saamisel 



              kehakaal (kg) 
KMI= ------------------------- 
               [pikkus (m)]2 

<18,5 alakaaluline 

18,5-24,9 normaalkaal 

25-29,9 ülekaal 

30-34,9 rasvumise I aste 

35-39,9 rasvumise II aste 

>40 rasvumise III aste 

Näide: 168 cm pikk 75 kg 
KMI = 75/1,68x1,68 = 26,5 
 
Lisaks vööümbermõõt:  
• meestel alla 102cm 
• naistel alla 88cm 



Kaal vastavalt pikkusele 

Kaal vastavalt pikkusele 



Mida võiks tähendada 

tasakaalustatud toitumine? 

• Põhitoitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs  

•valgud 10-15%E  

• rasvad 25-30%E  

•süsivesikud 55-60%E 

• Soovitatav päevane toiduga saadav: 

• kiudainete hulk on 25-35 g, lastel vanus +5 g 

• kolesteroolikogus kuni 300 mg 

• Teiste toitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs 

• vähe vitamiini D? vähe vitamiini C? 

• Vaadeldakse päeva, isegi (kahe) nädala keskmist 

 

• Mõõdukus (rasv, sool, suhkur, alkohol, toidukogused) 

 
Tasakaalustatud toitumiseks on vaja süüa MITMEKESISELT 

 



Mitmekesisus ? 

Erinevad valikud 

• toidugrupi sees  

• gruppide vahel  

   tagamaks 

• vajalike toitainete saamine 

• saasteainete ja lisaainete 
kuhjumise vähendamine 

 
• Liikumine – min. 30 min/p 

• Alumistelt korrustelt        
rohkem, ülemistelt vähem 

• Vesi 

• Püramiidi põhi? 

• Korrused? Põhimõte? 



I põhikorrus - leib, kartul, teised 

teraviljatooted 

Miks hea? 

• teraviljatooted – kiudained, mineraalained, vitamiinid 

• kartul – kaalium, vitamiin C 

Kui palju? 

• Leiba 3-4 viilu päevas, putru iga päev, kartulit 3-4 päeva nädalas 

 

Eelistada täisteratooteid 



Peenleib, sai, 

nisujahust kuklid 

Must leib, näkileib, 

terasai, sepik, 

terakukkel 

Teraleib, rukkileib, 

saib 

Mannapuder Teraviljapudrud 

Maisi- jm helbed 

suhkruga, pähklite ja 

šokolaadiga müsli 

Müsli, maisihelbed Kama 

 Makaronid, riis  Täisteramakaronid, 

pruun riis 

(Frii)kartulid (rohkes 

rasvas küpsetatud) 

Praetud kartulid 

(vähese rasvaga) 

Kartulipuder, ahjus 

rasvata küpsetatud 

kartulid 

Keedetud kartulid 

Leib jt teraviljatooted, kartul 



Mitu portsjonit tuleks päevas kokku süüa 

puu- ja köögivilju? 

   1 portsjon on 1 peotäis 

ehk umbes 100 grammi 

 

a.1-2 

b.3-5 

c. 5-9 

d.8-11  



Kumba rohkem – puuvilju/köögivilju? 

Nimetage puuvilju?  

Juurvilju? 



Puu- ja köögiviljad 

• Kartul ei kuulu siia gruppi 

• Mahl (mitte mahlajook) 1 portsjon päevas 

• Milleks head?  
• vitamiinid 

• mineraalained 

• kiudained 

• vesi 

• fütotoitained 

• täiskõhutunne 

• vähe energiat ja rasva 

• Haiguste ennetamine 
• SVH 

• diabeet 

• vähivormid 

• kõhukinnisus 

 



Köögiviljakonservid  Külmutatud köögiviljadest 

toidud 

Värsked köögiviljad, 

kaunviljad, seened, 

maitseroheline, mahl 

köögiviljadest 

Kompotid jt puuvilja- ja 

marjahoidised 

Külmutatud marjad Värsked puuviljad ja 

marjad 

Kuivatatud puuviljad ja 
marjad, nektar  Lisatud suhkruta mahl 

Puu- ja köögiviljad, marjad, mahl 



III põhikorrus - piim ja piimatooted  

        liha-kala-kana-muna 

 Piim ja piimatooted →        

kaltsiumi (+ vit. D jm) defitsiit→ 

osteoporoos 

Grupi üldised märksõnad   
valgud 
rasvad 
küllastunud rasvhapped  
sool 

Liha, kana – raud 

Kala – vitamiin D,     

polüküllastumata rasvhapped 



  
Magusad, maitsestatud 
piimajoogid   

Piim, keefir, 
hapupiim, pett 

Puding Maitsestatud jogurt 
Maitsestamata 
jogurt 

Magusad 
kohupiimakreemid Kohupiim 

Kohupiim 
(väherasvane) 

Vahukoor Kohvi- ja hapukoor 
Hapukoor  (madalama 
rasvasusega)   

  
Rasvased juustud, 
sulatatud juustud 

Juust (madala 
rasvasusega), 
toorjuust, kodujuust 
(rasvane)  

Kodujuust 
(väherasvane) 

Piimatooted 



Lihatooted ja peidetud rasvad 

• Liha- ja piimatoodetes ülekaalus küllastunud rasvhapped 

• Ettevaatlik tuleb olla varjatud rasva sisaldavate toodete 
puhul, mille rasvasisaldust saab teada märgistust lugedes  

• Soovitav on toit valmistada taisest lihast, sest eelnevalt 
töödeldud lihatooted nagu  

• viinerid,  

• vorstid,  

• kotletid,  

• pasteedid ja  

• teised lihatooted  

 sisaldavad rohkem                                                    
varjatud rasva (soola) 



Naatriumi (soola) tarbimine 

• Euroopas tegelikult keskmiselt (sh Eesti) 8-12g 

• Terve inimese organism eritab liia uriiniga 
• vererõhk tõuseb → SVH riskifaktor   

• kaltsiumi eraldamine uriiniga 

 

• Soolaarvutus  

• 150 grammis leivas 1,5 grammi soola 

• 30 grammi juustus 0,4 grammi soola 

• 30 grammi singis 0,8 grammi soola 

• 100 grammi viinerites 1,8 grammi soola 

• KOKKU 4,5 grammi 
 

• Suurimad allikad: sool, puljongipulber, sojakaste, soolakala, 
konservid, suitsutatud tooted, kartulikrõpsud, maisihelbed, leib, 
juust, sink, vorst  



Rohkes rasvas praetud 

paneeritud liha 

Keedetud, hautatud ja 

ahjus valmistatud 

rasvane liha, praetud liha 

Keedetud, hautatud  

ja ahjus valmistatud 

lahja liha 

Sült, maks ja 

maksapasteet 

Vähese liha- ning 
suurema soola- ja 
rasvasisaldusega 
lihatooted (sink, vorst, 
viiner, pelmeenid, pihvid) 

Rohke liha- ning väiksema 
soola- ja rasvasisaldusega 
lihatooted (sink, vorst, 
viiner, pelmeenid, pihvid) 

Sea- , veise- ja ulukiliha, hakkliha 



Kana 

(praetud) 

Kana- ja kalkuniliha 

(keedetud, hautatud, 

ahjus tehtud)  

Munavõi Omlett, 

praetud 

muna Keedetud muna 
Linnulihast vähese liha- 
ning suurema soola- ja 
rasvasisaldusega tooted 
(sink, vorst, viiner, 
nagitsad jne)   
 

Linnulihast rohke 
liha- ning väiksema 
soola- ja 
rasvasisaldusega 
tooted (sink, vorst, 
viiner, nagitsad jm)  

Linnuliha ja muna 



Vähese rasvaga 

praetud kala ja 

kalafileepulgad 

Keedetud, 

hautatud või ahjus 

küpsetatud kala 

Suitsu- ja soolakala Kalakonserv 

Väiksema 
kalasisaldusega 
kalapulgad ja -
pihvid 

Suurema 
kalasisaldusega 
kalapulgad ja -
pihvid 

Kala  



IV põhikorrus - lisatavad toidurasvad 

• Leivale - või, määrdemargariin  

• Toiduvalmistamiseks – või, küpsetusmargariin, õli 

• Pähklid, mandlid, seemned 

• Majonees, salatikastmed 



Searasv Küpsetusmargariin 
Või, õli, 
määrdemargariin 

Majonees 

  Pähklid Seemned 

Lisatavad toidurasvad, pähklid, seemned 



Tipp - suhkur ja maiustused, näksid 

Päevas 2-4 portsjonit magusat 

1 portsjon on: 

• 2 teelusikatäit suhkrut, mett, moosi 

• 1-2 küpsist  

• 1 (šokolaadi)komm (lisaained) 

• pool klaasi limonaadi, mahlajooki 

• ½ väikesest jäätisest (25g e 50ml) 

• väga väike tükk kooki-torti 

• 1/3 kohukest 

• Soolased näksid  

• kartulikrõpsud ca 6-7 tk 

• soolapähklid ca 5 tk 

• popkorn ca 3 dl 



 
Karastusjoogid jm joogid 

(toiduvärvide, lõhna-maitseainete 

või magusainetega), siirupid 

(mahlata valmistatud) 

Lisaaineteta karastus-ja 

mahlajoogid  

Mahlast ise valmistatud 

mahlajook, moos  

Asotoiduvärvidega kompvekid Piimašokolaad Mesi, suhkur, tume 

šokolaad 

Kringel, koogid, küpsised, vahvlid, 

lehttaigna- ja 

liivataignaküpsetised 

Pärmitaignaküpsetised, 

täisteraküpsised 

Jäätis, kohuke, rohke toiduvärvide 

sisaldusega jääpulgad 

Koorejäätis, jogurtijäätis, 

plombiir, mahlast 

valmistatud mahlajäätis 

Soolapulgad, popkorn, 

kartulikrõpsud 

Kartulivahvlid 

Suhkur ja maiustused, soolased näksid 



Karastusjook 

0,5-liitrine pudel →10tl suhkrut 

 

0,5-liitrine pudel iga päev = 

ligi 14 kg suhkrut aastas  

 

1,5-liitrine pudel iga päev = 

• üle 40 kg suhkrut aastas  

• 75-ndaks eluaastaks ca 3 tonni 

 

Ei vitamiine-mineraalaineid 

Toiduvärvid jt lisaained 

 

Dieetjoogid 



Kartulikrõpsud 

100g pakk → 0,3-0,5 tl soola 

 

100g pakk iga päev = 

• 12,9 kg rasva aastas 

• 75-ndaks eluaastaks ligi 1 tonn 

• ligi 1kg soola aastas 

• 75-ndaks eluaastaks ca 75 kg 



Võimalik uus lähenemine 



Võimalik uus lähenemine -  Toidumaja 



Päevane toidukordade jaotus 

• Hommikusöök - soovitatav süüa hiljemalt 1–2 tundi pärast 
ärkamist   

• Hommikusöögi söömine on uuringutes seostatud üldiselt 
tasakaalustatud toitumisharjumustega ning parema 
tähelepanu-, töö-, õppimis- ja kontsentratsioonivõimega  

• Eelistada milliseid toitaineid? 

• Õhtusöök süüa umbes kella 18–19 paiku, ent mitte hiljem 
kui 1–2 tundi enne magamaminekut  

• Viimasel juhul peaks õhtusöögil saadav toiduenergia olema 
muidugi väiksem 

• Vähem tarbida milliseid toitaineid? 



Soovitatav energia jaotumine 

toidukordadele 

Hommikusöök 20–25% 

Lõunasöök 25–35% 

Õhtusöök 25–35% 

1–3 vahepala 5–30% 



Toitumine töökohal 



Lõunasöök 

• Peaks katma umbes 25-35% kogu päevasest energia ja 

toitainete vajadusest 

Näiteks lõunasöögil soovitatav energia: 

25.a. naine, 60 kg, vähene aktiivsus – 520-730 kcal 

25.a. naine, 60 kg, kõrge aktiivsus – 690-970 kcal 

25.a. mees, 80 kg, kõrge aktiivsus – 1000-1400 kcal 

40.a. naine, 60 kg, väga vähene aktiivsus – 470-660 kcal 

65.a. naine, 70 kg, väga vähene aktiivsus - 470-660 kcal 

65.a. mees, 80 kg, väga vähene aktiivsus – 570-800 kcal 

 



Võimalikud lõunasöögid tööpäeval  

• Näksimine, söömine “käigu pealt” (ooted) 

• Ostan/võtan kaasa, söön tööl (peamiselt külm) 

• Ostan/võtan kaasa, söön tööl (soojendatav toit) 

• Söömine töö söögikohas 

• Söömine söögikohas väljaspool töökohta 



Näksimine, söömine “jooksu pealt” – tööl “laual” 

või poest kerge kaasa haarata ja kohe tarbida 

• Kohv, tee, mahl(ajook), karastusjook, piim, vesi 

• Küpsised, soolapulgad, kartulikrõpsud, kommid, šokolaad 

• Pitsa, saiake, võileib 

• Puuviljad, köögiviljad, kuivatatud puuviljad, pähklid, seemned 

• Viinerid, juustud 

• Kohuke, jogurt, jäätis 

Ostan/võtan kaasa, söön tööl (peamiselt külm) – 

lisaks eelpoolnimetatutele 
• Salatid – toorsalat, salat keedetud toiduainetest jm 

• Jogurt, kohupiimakreemid 

• Müsli, maisihelbed 



Ostan/võtan kaasa, söön tööl (soojendatav toit) 

1) Kodust 

 

2) Poest 

• Külmletist (mikrolaineahjuroad, puder vm) 

• Kuumletist (ahjukartulid, puder, lihatooted jm) 

• Sügavkülmast (pitsa) 

• Purgi- ja pakisupid/road, pakipüreed/road 



Minu lõunasöök 

• Lõunasöögitaldrikul 5 värvi toitu 

 

• Taldrikureegel 
• ¼ põhitoit (kala, kana jne) 

• ¼ lisand (riis, kartul jm)  

• ½ erinevad salatid  

 



Lõunasöögi variante 

Valik a 

    • Guljašš 150g, keedetud kartul 150g, porgandi-kaalikasalat 
hapukoorega 50g, peedi-õunasalat õlikastmega 50g, teraleib 60g, 
piim 200g, leivasupp 200g, vahukoor 20g 

Valik b 

    • Ahjus küpsetatud lõhe 100g, piimakaste 50g, keedetud riis 150g, 
peedi-õunasalat õlikastmega 50g, porgandi-ananassisalat õlikastmega 
50g, teraleib 60g, apelsinimahl 200g, mannavaht 100g, piim 100g 

Valik c 

    • Seljanka 500g, hapukoor 20g, teraleib 60g,                     
kakaokreem 150g, moos 30g 

Valik d 

    • Viinerikaste 150g, praetud kartulid 200g, rohelise sibula salat 
hapukoorega 50g, porgandi-õunasalat õlikastmega 50g, teraleib 60g, 
piim 200g, lehttaignapirukas kreemiga 50g 



Lõunasöök – tulemused (M18-30a) 

Guljašš Kala Seljanka Viiner Soov/p 

Energia, kcal 1050 950 960 970 2800 

Energia, %S 37,5 34 34,2 34,6 25-35 

Rasvad, g 36,8 26,3 59,7 47,9 78-93 

Valgud, %E 15,2 17,1 15,5 13,2 10-15 

Rasvad, %E 31,6 25 56,6 44,6 25-30 

Süsivesikud, %E 53,2 57,9 27,9 42,2 55-60 

Kiudained, g 16,9 9,8 8,8 9,6 25-35 

Vitamiin D, µg 0,7 16,3 0,8 0,9 7,5 

Vitamiin C , mg 28 82 5 24 75 

Kaltsium , mg 353 271 221 412 800 



Söömine töö söögikohas – 

soovitused ettevõtete juhtidele 

• Lepingud toitlustajatega 

• Seiske hea selle eest, et iga päev menüüs ka rohkelt 

köögivilju sisaldavaid toite (hind pigem madalam kui teistel 

toitudel) 

• Leib (soovitavalt teraleib) – tasuta 

• Magustoidud – kohupiimatoidud, mannavaht, leivasupp 

• Salativalik – lai, ise valida, suured kogused, hind 

• Salat – tükeldatud tükkidena, kaasavõtmise pakike 

• Joogivalik – piimatooted, mahl, vesi 

• Taskukohased puuviljad 

• Võimalusel tasuta igapäevased/nädalased puu- ja 

köögiviljakorvid töötajatele 



Söömine söögikohas väljaspool töökohta 

• Iga söögikoht võiks ise soovida olla “tervistedendav” 

• Inimeste pidev teavitamine tervise seisukohast 

parematest ja vähem parematest valikutest 

• Normaalne toit ja taskukohane hind – hea reklaam 

toitlustuskohale 



Üldisi soovitusi toiduainete kasutamiseks 
 

     Kasutada võimalusel   

     rohkem: 
 

• Täisteratooted 

• Köögiviljad 

• Puuviljad 

• Marjad 

• Kala 

• Õlid 

• Lahja liha, kana 

• Piimatooted (keefir, jogurt) 

• Maitseained, maitsetaimed  

 

 

     Kasutada võimalusel  

     vähem: 
 

• Margariin, või, majonees 

• Konservid (va kala), 
valmistoidud, ketšup 

• Vorstid, viinerid 

• Rasvased piimatooted 
(hapukoor, juust) 

• Küpsetised, küpsised 

• Sool 

• Muud tooted (kartulikrõpsud, 
limonaad, pop corn jne) 



Kerge eine – kuidas meie valikud 

mõjutavad meie tervist 

   Valik a 

• piimašokolaad 100g 

 

   Valik b 

• viinerid 100g, friikartulid 100g, morss siirupist 200 

 

   Valik c 

• viinerid 100g, keedetud kartul 120g, piim 200g, teraleib 
20g, tomati-sibulasalat õlikastmega 60g 

 

   Valik d 

• ahjulõhe 60g, keedetud kartul 120g, apelsinimahl 200g, 
teraleib 20g, tomati-sibulasalat õlikastmega 60g, mannavaht 
100g, piim 100g 



Kerge eine – tulemused                    
(35.a. naine – ca 25-30% soovitusest – 

500-600 kcal)  

Valik a Valik b Valik c Valik d 

Energia, kcal  550  550  500  570  

Rasv, %E (soov 25-30%E) 56 58 45 24 

Küllastunud rh,%E (<10%E) 32 14 20 7 

Kiudained, %S 9 12 17 18 

Vitamiin A, %S 15 3 16 13 

Vitamiin D, %S 0 7 5 307 

Vitamiin C , %S 0 16 15 115 

Kaltsium , %S 35 10 33 22 

Raud , %S 10 16 18 18 

Naatrium (soolana, g) 0,3 >2 >2 >0,5 



Ooted 

 
• Kartulikrõpsud 

• Soolakõrsikud 

• Pop corn 

• Küpsised 

• Pirukad-koogid 

• Viinerid, vorstid 

• Kommid 

• Karastusjook 

 
• Puuviljad 

• Köögiviljad, toorsalatid 

• Marjad 

• Pähklid, rosinad 

• Leib, võileivad 

• Piim, jogurt, kohupiim 

• Mahl, taimetee 

• Kama 



• Süüa võib kõike – aga oluline on mida, kui palju ja kui sageli 

• Süüa ainult nii palju, kui kulutatakse 

• Liikuda piisavalt 

• Toituda mitmekesiselt   

• iga päev teraviljatooteid (täistera),  

• vähemalt 5 portsjonit puu- ja köögivilju,  

• piimatooteid, liha-kala-kana-muna,  

• lisatavaid toidurasvu,  

et saada kätte kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalained 

• Tagasihoidlik olla maiustuste ja näksidega, vähem ka 

pooltooteid ja valmistoite 

• Juua piisavalt vett 

• Toidulisandid? 



Lisainfo 
www.toitumine.ee 



Toitumissoovituste raamatud 
www.terviseinfo.ee  →  Trükised 

→ toitumine 

Otsisõnad:  

    toitumissoovitused 

    toidusoovitused 

http://www.terviseinfo.ee/


www.nutridata.ee 



Tänan tähelepanu eest! 


