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Miks peab sööma?

• Energia

• Toitained 
• valgud, rasvad, süsivesikud

• vitamiinid, mineraalained

• vesi• vesi

Oleks jõudu, saaks kasvada, ei jääks haigeks

NÄLG on inimese füsioloogiline vajadus toidu järele, mis tekib
iga 4 kuni 6 tunni järel pärast eelmist söögikorda Tekib, kui
magu on tühjenenud, vere glükoositase langenud.



• Miks tihti tegelikult süüakse?

• Mis mõjutavad toitumist ja toiduvalikut?• Mis mõjutavad toitumist ja toiduvalikut?



Miks tegelikult süüakse?

ISU on füsioloogiline soov süüa - see on õpitud motivatsioon 
ja positiivne emotsioon, mida ergutavad

• toidu nägemine: lõhn, maitse, tekstuur

• välimus – pakend, värvus (toiduvärvid)



Söömist mõjutavad (valik teguritest)

• Toidu nimi

• Toiduvaliku varieeruvus

• Eeskuju (vanemad, sõbrad, iidolid)

• Meedia sõnumid, reklaam• Meedia sõnumid, reklaam

• Toidu kättesaadavus (toiduainetööstus, pood, kodu)

• Harjumus (teleka ees, kino, traditsioonilised toidud)

• Emotsioonid (kurbus, viha, hirm, igavus jne)

• Sundimine 



• Lapsed ise tõstavad oma portsjoni taldrikule

• Suunata, et alguses vähe, siis jaksavad taldriku tühjaks süüa

Miks tegelikult süüakse?

• 3 ampsu reegel

• Juurde võtta jõuab alati



Mida ei tohi teha?

• Söögiga hirmutada 
• Kui sa kohe suppi ära ei söö, tuleb hunt ja viib su metsa!

• Söök ei ole ka karistusvahend 
• Sa ei koristanud oma tuba, täna jääd lõunasöögist ilma!• Sa ei koristanud oma tuba, täna jääd lõunasöögist ilma!
• Sa ei kuulanud sõna, lõuna ajal sa magustoitu ei saa!

• Söök ei ole premeerimisvahend 
• Kui sa aitad mul nõusid kuivatada, saad pärast kommi

• Söök ei ole lohutus- ega igavuse peletamise vahend



Tervislik toitumine lapseeas on oluline?

• energia ja toitained – kasvamine, arenemine, 
füüsiline aktiivsus

•maitsetunnetuse arenemine•maitsetunnetuse arenemine
• erinevate toitude tundmaõppimine, aktsepteerimine 
ja nautimine

• aitab kaasa heaolutunde tekkimisele
• elukestev tervist toetav toitumis-
ja liikumiskäitumine



Peamised “mured” laste söömise 
ja söömiskäitumisega seoses

• Ülekaalu kasv (toitumine ja liikumine)

• Valed toiduvalikud
• Vähene puu- ja köögiviljade tarbimine

• Vähene kala tarbimine

• Liiga suur maiustuste ja karastusjookide tarbimine

• Suur valmistoitude ja pooltoodete osakaal

• Toidu hinna tõus?

• Hommikusöök

• Lapsevanemad: vähene aeg ja teadmised

• Muudatused toiduturul (maitsestatud lihad, hakklihasegu jm)



• Praegustes laste toitumisharjumustes ohumärgid haigusteks 
täiskasvanueas: 
• südamehaigused

• diabeet

• kasvajad 

• osteoporoos

• Toitumisharjumustele pannakse alus varajases lapsepõlves ja 
teismeeas - oluline sekkumisaeg toitumisharjumuste 
muutmiseks

• Laste toitumisharjumuste kujundamine – lasteaed, kool, kodu, 
riik käsikäes



Kodu roll söömisharjumuste kujundamisel

Lapsed lähtuvad toidu söömisel/mitte söömisel
•maitse 
• toit on neile tuttav
• eeskuju 

Vanemad saavad mõjutada laste söömisharjumusi  järgnevalt:Vanemad saavad mõjutada laste söömisharjumusi  järgnevalt:
• toidu kättesaadavus
• toidu koostis ja valmistamine
• toidukorra kujundamine  
• toit  ja sotsiaalne suhtlus
• eeskuju



Lasteasutuse roll söömisharjumuste 
kujundamisel

Lasteaedades suurem osa lapse päevasest söömisest
• Menüü (mitmekesine, tasakaalustatud – energia, toitained  -
sotsiaalministri määrus Tervisekaitsenõuded toitlustamisele 
koolieelses lasteasutuses ja kooliskoolieelses lasteasutuses ja koolis
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360799)

• Teadmised
• Tegevused
• Eeskuju

Kõik see kokku (+kodu) kujundabki laste söömisharjumused



Lasteasutuste roll

• Menüü koostamisel pidada silmas ka pakutavaid aistinguid 
nagu?
• maitse, lõhn
• toidu tekstuur, värvid
• temperatuur

• Mida seoses toiduga saab õpetada lasteaias? • Mida seoses toiduga saab õpetada lasteaias? 
• söömise oskused (nuga-kahvel, lauakombed)
• lauakatmise oskused
• teadmised toidust
• lõimitud õppetegevused (sh kõne harjutamine, matemaatika, hügieen 
jne)

• Toidu teema on seotud kogu lasteasutuse igapäevase 
tegevusega ja õppe-kasvatustöö läbiviimisega 



Uute toitude tutvustamine, kuidas seda teha?

• Muudatused aegamööda, kuid järjekindlalt

• Väikesed toidukogused

• Korraga vähe muudatusi (1 uus roog, mitte kogu menüü)

• Vältida keerulisi nimesid (kartus proovida)

• Anna aega harjuda

• Põnevus, mäng



Kas mõni toit on
• kasulik või kahjulik
• tervislik või ebatervislik?

• Juku sööb • 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• Tasakaalustatud

• Mõõdukas

• Mitmekesine

Lisaks peaks toit olema:

• Vähe töödeldud – pood / kodu

• Keskkonda toetav ja jätkusuutlik

• Maitsev



Päevane energiasoovitus, kcal



Energia

Toidust saadav energiahulk peab katma organismi 
• põhiainevahetuseks, 
• soojustekkeks ja 
• kehaliseks ning 
• vaimseks tegevuseks • vaimseks tegevuseks 
vajaliku energiahulga

Kaalu säilitamiseks: energia tarbimine peab 
vastama kulutamisele  
• liiga palju → ülekaalulisus
• liiga vähe → alakaalulisus, toitainete vähesus 



Miks vaja olla normaalkaalus? 
• Ilus välja näha

• Hea enesetunne

• Suhtlemine, võimalused

Tervis
• kõrgvererõhktõbi  jt südamehaigused

• II tüübi diabeet• II tüübi diabeet

• toitumishäired 

• toitainete defitsiidist tulenevad haigused, 
raskused laste saamisel

kehakaal (kg)

KMI= -------------------------

[pikkus (m)]2

Normaalkaaluvahemik täiskasvanutele 
KMI = 18,5-24,9





Rasvunud lapsest saab suure tõenäosusega 
rasvunud täiskasvanu

Allikas: http://www.healingisessential.com/child-obesity-whats-needed/



Mida võiks tähendada 
tasakaalustatud toitumine?

• Põhitoitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs 
•valgud 10-20%E (enne 10-15%E)

•rasvad 25-35%E (enne 25-30%E) – NB! Rasvade koostis –
küllastunud rasvhappeid ei tohi olla üle 10 %E

•süsivesikud 50-60%E (enne 55-60%E)

• Soovitatav päevane toiduga saadav:• Soovitatav päevane toiduga saadav:
• kiudainete hulk on 25-35 g, lastel vanus +7 g
• kolesteroolikogus kuni 300 mg

• Teiste toitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs
• vähe vitamiini D?
• vähe vitamiini C?

• 2015: tõuseb vitamiini D soovitus, aga ka osade teiste 
vitamiinide-mineraalainet soovitused

Tasakaalustatud toitumiseks on vaja süüa MITMEKESISELT



Mida tähendab põhitoitainete % energiast?

• Inimese päevane energiavajadus 2000 kcal
• Valgud 10-20%, rasvad 25-35%, süsivesikud 50-60%
• Valgud 1 gramm = 4 kcal
• 10% on 200 kcal ehk 200/4=50g
• 20% on 400 kcal ehk 400/4=100g

• Rasvad 1 gramm = 9 kcal• Rasvad 1 gramm = 9 kcal
• 25% on 500 kcal ehk 500/9=56g
• 35% on 600 kcal ehk 700/9=78g

• Süsivesikud 1 gramm = 4 kcal
• 50% on 1000 kcal ehk 1000/4=250g
• 60% on 1200 kcal ehk 1200/4=300g

• Erinevad rasvhapped, süsivesikud
• Vaadeldakse päeva, isegi (kahe) nädala keskmist



Mõõdukus

• Rasva- (eriti küllastunud rasvhapete poolest rikka) ja 
suhkrurikaste toiduainete piiratud, n.ö mõistlik 
tarbimine 

• Rasva- ja suhkrurikkad toiduained on tavaliselt • Rasva- ja suhkrurikkad toiduained on tavaliselt 
maitsvad, kuid vitamiini- ja mineraalainete vaesed

• Mõõdukus soola tarbimisel
• Täiskasvanutel mõõdukus alkoholi tarvitamisel
• Kõike võib süüa – kogused, sagedus



Mitmekesisus

Erinevad valikud
• toidugrupi sees 
• gruppide vahel 

tagamaks
• vajalike toitainete saamine
• saasteainete ja lisaainete • saasteainete ja lisaainete 
kuhjumise vähendamine

• Liikumine – min. 60 min/p
• Alumistelt korrustelt 
rohkem, ülemistelt vähem

• Vesi



I põhikorrus - leib, kartul, teised 
teraviljatooted

Miks hea?
• teraviljatooted, teraleib – kiudained, mineraalained, vitamiinid• teraviljatooted, teraleib – kiudained, mineraalained, vitamiinid

• kartul – kaalium, vitamiin C

Eelistada täisteratooteid



Peenleib, sai, 

nisujahust kuklid

Must leib, näkileib, 

terasai, sepik, 

terakukkel

Teraleib, rukkileib, 

saib

Mannapuder Teraviljapudrud

Maisi- jm helbed Müsli, maisihelbed Kama

Leib jt teraviljatooted, kartul

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



Mitu portsjonit tuleks päevas kokku süüa 
puu- ja köögivilju?

1 portsjon on 1 peotäis ehk umbes 
100 grammi

a.1-2a. 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• vesi
• fütotoitained
• täiskõhutunne
• vähe energiat ja rasva

• Haiguste ennetamine
• SVH
• diabeet
• vähivormid
• kõhukinnisus



Köögiviljakonservid Külmutatud köögiviljadest 

toidud

Värsked köögiviljad, 

kaunviljad, seened, 

maitseroheline, mahl 

köögiviljadest

Puu- ja köögiviljad, marjad, mahl

Kompotid jt puuvilja- ja 

marjahoidised

Külmutatud marjad Värsked puuviljad ja 

marjad

Kuivatatud puuviljad ja 

marjad, nektar Lisatud suhkruta mahl



Pakendi lugemine

Optima linja ketšup
Koostis: vesi, tomatipasta 7,6 %, modifitseeritud maisitärklis, 
jodeeritud sool, happesuse regulaator äädikhape, säilitusaine 
naatriumbensoaat, lõhna- ja maitseained, magusaine 
naatriumsahhariin (ehk E954)

Felixi tomatiketšupFelixi tomatiketšup
Koostis: joogivesi, tomatipasta (33,9%) (100g ketšupi tegemiseks 
on kasutatud 173,8g tomateid), suhkur, maisitärklis, keedusool 
(2,5%), happesuse regulaatorid (äädikhape ja sidrunhape), 
maitseained

Felixi ECO tomatiketšup
Koostis: tomatipasta (75 %), suhkur, äädikas, keedusool 
(2,4%),happesuse regulaator (sidrunhape), vürtside segu (sisaldab 
cayenne’i pipartja küüslauku)



Puu- ja köögiviljade pakkumine

Allikas: http://kiku.hambaarst.ee/37344/suhkrukella-poster



III põhikorrus - piim ja piimatooted 
liha-kala-kana-muna

Grupi üldised märksõnad  

valgud

rasvad

küllastunud rasvhapped 

sool

Piim ja piimatooted →
kaltsiumi (+ vit. D jm) defitsiit→
osteoporoos

sool

Liha, kana – raud

Kala – vitamiin D,     
polüküllastumata rasvhapped



Magusad, maitsestatud 

piimajoogid

Piim, keefir, 

hapupiim, pett

Puding Maitsestatud jogurt

Maitsestamata 

jogurt

Piimatooted

Magusad 

kohupiimakreemid Kohupiim

Kohupiim

(väherasvane)

Vahukoor Kohvi- ja hapukoor

Hapukoor  (madalama 

rasvasusega)

Rasvased juustud, 

sulatatud juustud

Juust (madala 

rasvasusega),

toorjuust, kodujuust 

(rasvane) 

Kodujuust

(väherasvane)



Rohkes rasvas praetud 

paneeritud liha

Keedetud, hautatud ja 

ahjus valmistatud 

rasvane liha, praetud liha

Keedetud, hautatud

ja ahjus valmistatud 

lahja liha

Sült, maks ja 

Sea- , veise- ja ulukiliha, hakkliha

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)



Kana 

(praetud)

Kana- ja kalkuniliha 

(keedetud, hautatud, 

ahjus tehtud) 

Munavõi Omlett, 

praetud 

Linnuliha ja muna

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) 



Liha, linnuliha, kala, muna



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)



Pakend

• Valmistatud 100% linnulihast, mille 
kolesteroolitase on väga madal
• Koostis:
Kalkunifilee (22%), kana lihasmagu, 
toiduõli, joogivesi, kamar, tärklis, 
vadakupulber, sool (max 2%), vadakupulber, sool (max 2%), 
maitseained, stabilisaator (di-ja 
trifosfaat), maitsetugevdaja (Na-
glutamaat), antioksüdant (Na-
askorbaat), säilitusaine (Na-nitrit)



Vähese rasvaga 

praetud kala ja 

kalafileepulgad

Keedetud, 

hautatud või ahjus 

küpsetatud kala

Suitsu- ja soolakala Kalakonserv

Kala

Suitsu- ja soolakala Kalakonserv

Väiksema 

kalasisaldusega 

kalapulgad ja -

pihvid

Suurema 

kalasisaldusega 

kalapulgad ja -

pihvid



Naatriumi (soola) tarbimine

• Soovitus soola 5-6g päevas, lastel 3-4 g
• Euroopas keskmiselt (sh Eesti) 8-12g
• Naatrium kolmest allikast
• naturaalsed toiduained
• töödeldud toiduained, valmistoit, söömine kodunt väljas
• toiduvalmistamisel ja lauas lisatud sool

• Terve inimese organism eritab liia uriiniga• 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



IV põhikorrus - lisatavad toidurasvad

• Leivale - või, määrdemargariin 

• Toiduvalmistamiseks – või, küpsetusmargariin, õli• Toiduvalmistamiseks – või, küpsetusmargariin, õli

• Pähklid, mandlid, seemned

• Majonees, salatikastmed



Searasv Küpsetusmargariin

Või, õli, 

määrdemargariin

Majonees

Lisatavad toidurasvad, pähklid, seemned

Majonees

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• 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

Suhkur ja maiustused, soolased näksid

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



Karastusjook

0,5-liitrine pudel →10tl suhkrut

0,5-liitrine pudel iga päev =
ligi 14 kg suhkrut aastas 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



Lisatavad suhkrud

• Lisatakse toitude tootmisel: 
• leib, sai
• puuviljakonservid, nektarid
• kohupiimakreem, jogurt, lihatooted• kohupiimakreem, jogurt, lihatooted
• pagaritooted (küpsised, saiakesed, koogid)
•moos
•maiustused (kommid, šokolaadid, sefiir jne)
• jäätis, kohuke, puding
• karastus- jm joogid

• Märkimine pakendile ei ole kohustuslik



(Lisatavad) suhkrud pakendil – 100g kohta

• Leiva-saiatooted - suhkruid umbes 2-5 g
• Kohupiimakreem – suhkruid umbes 12-16 g → lisatavaid 
suhkruid ca 10 g /100g kohta → 400 g tops → 40 g

• Jogurt – suhkruid umbes 11-14 g → lisatavaid suhkruid ca 6-9 
→ 400 ml tops → 30 g→ 400 ml tops → 30 g

• Laktoosivaba maitsestamata jogurt - suhkruid 4,8 g 
(Koostis: piim, piimavalgud, juuretis) 

• Laktoosivaba koorejogurt moosiga – suhkruid umbes 12-15 g 
→ 150 g tops → 20 g



Suhkrud mahlas, nektaris, mahlajoogis

• Mahlad - alates 28.10.2013 puuviljamahladele suhkrut lisada ei tohi

• Põltsamaa apelsinimahl 100 ml: süsivesikuid 10 g, suhkruid 8,7 g

• Nektareid valmistatakse mahladest, püreedest või nende segudest 

• Minimaalne mahlasisaldus olenevalt vilja liigist on 25–50%

• Võib olla lisatud suhkrut• Võib olla lisatud suhkrut
• Põltsamaa õuna-mustsõstranektar 100 ml: süsivesikud/suhkrud 12,5 g/100 
ml

•Mahlajoogid on sisuliselt karastusjoogid

• Mahlasisaldus pole kindlaks määratud

• Võib lisada palju suhkrut
• Põltsamaa jõhvikajook 100 ml: SV 10,6/suhkrud 10 – koostise järgi peaks 
suhkrut olema üle 12% ehk üle 12 grammi



• Süsivesikutest saadav energia peaks katma 50-60 % kogu 
saadavast energiast

1800 kcal korral tähendab see

• 0,5x1800/4= 225 grammi

• 0,6x1800/4= 270 grammi

• Lisatavatest suhkrutest tohiks saada maksimaalselt 10% 
energiast

1800 kcal korral tähendab see

• 0,1x1800/4= 45 grammi



Milliseid süsivesikuid siis ja kui palju süüa?

• Teraviljatooted

• Rukkileib 150 g – 53 g
• Kaerahelbepuder 150 g, tatrapuder 150 g – 54 g 

• Keedetud kartulid 150 g – 25 g
• Köögiviljad (nt 100g porgand, 100 g kapsas, 100g peet, 100g paprika) – 29 g

• Puuviljad – 43 g• Puuviljad (nt 100g õun, 100 g puhastatud banaan, 100g ploom) – 43 g
• Piimatooted 

• 200 ml piim, 200 ml keefir – 10 g

• Maitsestamata jogurt 50g, maitsestamata kohupiim 50g – 9g 
KOKKU 223 grammi

• Maiustustest – max 45 grammi



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



•Nimeta 3 jooki, mida lapsed ei tohiks juua
• Alkohol (sh siider, õlu)

• Energiajoogid

• Must kohv

•Mis on parim janukustutaja?
• Vesi



Vesi

• Inimese organismist ca 2/3 vett
• Saadakse: joogid, toit, toitainete lõhustumisel
• Vajadus 28-35 ml kehakaalu kg kohta  
• 2,5 liitrit kokku, sellest 1-1,5 liitrit vedelikena

• Inimeste veevajadus sõltub:
• vanus
• töö iseloom, füüsiline koormus• töö iseloom, füüsiline koormus
• tervislik seisund
• ümbritsevast kliima
• suurenenud higistamine, liigne soola tarbimine

• Kohv, koola- ja energiajoogid (kofeiin), karastusjoogid –
diureetikumid

• Morss (siirupist), karastus- ja mahlajoogid ei sobi pidevaks 
tarbimiseks ja janu kustutamiseks nii toitumise kui hammaste 
tervise seisukohalt



Orienteeruvad päevased 
toidukogused 5-aastasele lapsele

Kogus, g Energia, kcal
Rukkileib, terasai 40/15 126
Kaerahelbepuder, tatrapuder 100/50 146
Keedetud täisteramakaronid 30 235 29 301
Keedetud kartulid 100 100 77 77
Porgand ja kapsas (värske, keedetud) 100/80 53
Tomat, paprika, keedetud peet ja brokoli 25/75/25/70 62
Keedetud põlduba 30 405 37 152
Õun 100 40
Banaan 100 104Banaan 100 104
Ploom, apelsin, mustsõstrad 30/40/30 300 46 190
Piim, keefir 200/220 227
Juust, kodujuust, maitsestamata jogurt 15/15/20 470 66 293
Keedetud veise- ja sealiha, kana 10/10/15 69
Kuumtöödeldud lõhe ja heik 15/15 52
Keedetud muna 25 90 36 157
Pähklid, päevalilleseemned 5/5 60
Või 5 36
Rapsi- ja oliiviõli 10/5 30 133 229
Suhkur, mesi 10/10 20 74 74
KOKKU 1650 1475



• 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, • 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?



Toitumise õpetamise 
mudelid eri maades

USA 2004                         USA 2011                        Austria 2010

Hiina                               Prantsusmaa                    Jaapan



Uus põhjamaade toidupüramiid



Toidumaja



Kui sageli peaks päevas sööma?

a) 3 põhitoidukorda, 1-2 oodet

b) 1 kord, ainult hommikul

c) 1 kord, ainult õhtulc) 1 kord, ainult õhtul

d) päeva jooksul hästi palju kordi, aga vähe korraga



Hommikusöök

• Hommikusöögi põhiline tähtsus - energia saamine - raske on päeva 
jooksul süüa tagasi saamata jäänud kilokaloreid, vaja vastu pidada 
lõunasöögini

• Hommikusöögita raske saada päeva jooksul kätte kõiki vajalikke 
vitamiine ning mineraalaineidvitamiine ning mineraalaineid

• Lapsed, kes hommikusööki söövad:
• õpivad paremini
• on erksamad 
• tähelepanelikumad
• aktiivsemad
• energilisemad 
• loovamad
• parema kontsentreerumisvõimega



• Lasteaias ja lastesõimes pakutav toit peab kahe nädala 
keskmiselt (10 tööpäeva) katma 85-90% (keskmiselt 87,5%) 
vastava vanuserühma ööpäevasest toiduenergia vajadusest, 
sellest omakorda:

2008.a. määrus – lasteaed

1.variant 2. variant

hommikusöök 30-35% hommikusöök 20-25%

lõunasöök 40-45% lõunasöök 40-45% 

õhtusöök 20-25% õhtusöök 30-35%



Minu lõunasöök

• Lõunasöögitaldrikul 5 värvi toitu

• Taldrikureegel
• ¼ põhitoit (kala, kana jne)
• ¼ lisand (riis, kartul jm) 
• ½ erinevad salatid • ½ erinevad salatid 



Ooted

�

• Kartulikrõpsud

• Soolakõrsikud

• Pop corn

• Küpsised

• Pirukad-koogid

☺
• Puuviljad

• Köögiviljad, toorsalatid

• Marjad

• Pähklid, rosinad
• Pirukad-koogid

• Viinerid, vorstid

• Kommid

• Karastusjook

• Leib, võileivad

• Piim, jogurt, kohupiim

• Mahl, taimetee

• Kama



Mida veel peaks teadma laste toitumisest?

• Nagu täiskasvanud, on ka lapsed erinevad

• Igal lapsel on oma lemmiksöögid ning -joogid, mida nad 
eelistavad, ning toidud, mis neile üldse ei maitse? 

• Teades lapse toidueelistusi, saab neid meelitada sööma ka 
toitu, mis neile väga ei maitse 
• nt lisades köögivilju pastaroogadele
• kohupiima vormiroa koostisesse jne



Mida veel peaks teadma laste toitumisest?

• Laste toit olgu vaheldusrikas ja valmistatud võimalikult 
naturaalsetest toiduainetest

• Mida nö looduslikult värvilisem on taldrikule pandu, seda 
ilusam ja tervislikum ta on! 

• Toitude puhul on oluline ka see, et laps näeb, millistest 
komponentidest see on valmistatud



Mida veel peaks teadma laste toitumisest?

• Oma osa on söömise ajal ka lapse 
• meeleolul
• ümbritseval keskkonnal
• kas lapse kõht on täis või tühi

• Anna aega söömiseks – tagantkiirustamine on tüüpiliseks • Anna aega söömiseks – tagantkiirustamine on tüüpiliseks 
veaks

• Lapsed kasvavad periooditi, mis tähendab, et võib olla 
• perioode, kus laps sööb väga vähe ning
• perioode, mil ta sööb rohkem kui täiskasvanud inimene



Mida veel peaks teadma laste toitumisest?

• Süüa anda niipalju, kui kulutab 

• Aktiivne laps – peab sööma rohkem 

• Väheaktiivne laps - söödavad toidukogused väiksemad, 
toiduvalikus rasvaseid ja magusaid tooteid tagasihoidlikult

• Lastel peab olema võimalus tarbida päeva jooksul puhast 
joogivett

• Morss (siirupist) ja mahlajoogid ei sobi pidevaks tarbimiseks 
ja janu kustutamiseks nii toitumise kui hammaste tervise 
seisukohalt



Mida veel peaks teadma laste toitumisest?

• Lastele võimalus ise teha oma toiduvalikuid - mitme 
rohkem soovitatava toidu vahel, mitte soovitatava ja 
vähemsoovitatava vahel 
• mitme mahla vahel
• ühe või teise köögivilja vahel
• erinevate jogurtite vahel jne

• Küsida lastelt toidueelistusi (nt kartulipuder või 
keedetud kartulid)



Mida veel peaks teadma laste toitumisest?

• Märgistused toiduainete pakenditel! 

• Ohutud lisaainete kogused on lastel täiskasvanutest
palju väiksemadpalju väiksemad

• Ettevaatlik värviliste kommide, jookide, pika
säilitusajaga küpsetiste ja vorstide pakkumisega



Kokkuvõtvad märksõnad laste toitumisel

• toidu kättesaadavus 

• valiku- ja otsustamisvõimalus 

• tervislik toiduvalik, maitsev, ilus serveering

• eeskuju

• piisavalt aega toitu valmistada ja sööki nautida 

• harimine, selgitustöö



Toitumissoovituste raamatud
www.terviseinfo.ee → Trükised
Otsisõnad: 
toitumissoovitused
toidusoovitused

Uuendatud toitumissoovitused:

https://intra.tai.ee/images/eventlist/e
vents/Toitumissoovitused_otsused_kum
ulatiivne_26-05-14.pdf



Lisamaterjalid-abivahendid TAI-lt -
raamatud



www.nutridata.ee



Tänan tähelepanu eest!Tänan tähelepanu eest!


