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Müüdid
söömisprobleemide kohta lastel
Rahvatarkus:
“Laps ise teab / tunneb ära, mida tal vaja on.”
“Ega laps ennast nälga jäta.”
Terviseuudised, 8 (42), 2013:
“Alla 7-aastaste laste puhul ei saa me aga rääkida
sisulisest söömishäirest, kuna laps on tihedalt
seotud ning sõltuv lapsevanemast ega otsusta
iseseisvalt oma toitumise üle.”

Esinemissagedus
Ligikaudu 25%-l lastest väikelapseeas
Kuni 80%-l arenguhäirega lastest
(Manikam, 2000)
•

Selektiivne söömishäire avaldub mõlema grupi lastel
sarnaselt:
•

süsivesikutepõhise dieedina

•

vanuses 3:6 a. ei söö üldse köögivilju ~60%
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Söömisprobleemid
… erandliku söömiskäitumisega kaasnevad sündroomid,
millega seostub psüühilise, füüsilise või sotsiaalse
tegevuse häirumine
… esinevad siis, kui laps ei suuda tarbida adekvaatses
koguses ja variatiivsuses (vähem kui 20, enamasti ~10
nimetust) toitu, et kindlustada oma kasvamist ja
toitumust

Valiv vs pirtsakas sööja
Valiv söömine (arenguline) - seotud neofoobiaga
(keeldumine paljudest uutest toitudest ja nende
proovimisest), tavaliselt möödub koos vanusega
Sensoorne söömishäire (neuroloogiline) – valivus lähtub
toidu sensoorsetest karakteristikutest; võib olla väga
piirav ja süvenev
Pirtsakas söömine (käitumuslik, seotud piiride küsimusega)
– ebapüsiv keeldumine toidust, mida varasemalt söödud
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Pirtsakas vs valiv sööja
Pirtsakad sööjad

Probleemsed sööjad

Vähene variatiivsus, sööb 30+ erinevat toitu

Piiratud variatiivsus, sööb <30 erinevat toitu

Ärapõlatud toit tagasi pärast 2-nädalast
pausi

Ärapõlatud toitu pärast pausi tagasi ei saa >
menüü aheneb

Tolereerib uut toitu taldrikul, võib seda
puudutada või maitsta

Uue toidu
keeldumine

Sööb igast toidugrupist ja erineva
tekstuuriga toitudest vähemalt ühte toitu

Keeldub tervetest toidugruppidest

Sageli sööb koos perega erinevaid valikuid
pere toitudest

Sööb perest erinevaid toite ja sööb perest
eraldi

Uued toidud menüüsse 20-25 sammu järel
(Eating Chart)

Uued toidud menüüsse 25+ sammu järel

Mõnikord kaebused valivusele söömisel

Järjepidevad kaebused valivusele söömisel

puhul

tantrumid

ja

täielik

Mõisted (DC:0-3R)
Sensoorne söömishäire
(sensory food aversion)
KNS ei suuda töödelda mitmekülgset sensoorset
informatsiooni adaptiivse vastuse jaoks → sensoorne kaitse
hüper- või hüposensitiivsusest (KNS tõlgendab ohutut
stiimulit ärritava või isegi ohtlikuna)
versus
Selektiivne söömishäire
(selective food refusal)
sööb piiratud variatiivsusega toitu ja keeldub uudse
maitsega toidust (neofoobia)
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Neofoobia toidu suhtes
… on arenguline protsess, mil laps õpib vahet tegema
ohutul ja ohtlikul
… on seotud isiksuslike joontega ja on positiivses
korrelatsioonis ärevusega
… on suuresti (~60-70% ulatuses) pärilik
… mõjutab eelkõige köögiviljade söömist
… ületatakse sensoorsete kogemuste (EKSPONEERIMINE!)
toel - lõhnad-maitsed muutuvad tuttavlikuks; suur roll
vanemate kinnitaval käitumisel
… stabiliseerub täiskasvanueaks

VÄIKELAPSEIGA ON
KRIITILINE
TOIDUEELISTUSTE
KUJUNEMISES
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Aju
Ainevahetuslikult aktiivne organ
Kaalub ~2% üldisest kehakaalust, kuid kasutab 20%
glükoosist, hapnikust ja toitainetest; vaimse pinge korral
kuni 50%
S.h. lastel
glükoosi ainevahetus ajus on ~2x kõrgem kui
täiskasvanutel
aju verevarustus 1,8x kiirem kui täiskasvanutel
hapnikutarbimine 1,3x suurem täiskasvanute omast

Faktid aju kohta
Kõige kiirem kasv esimese 5 eluaasta jooksul
2 a. vanuseks 3x maht, 5 a. vanuseks saavutab 90% täiskasvanu aju
mahust; 6 a. vanuses kõige enam ühendusi n.rakkude vahel
Kõige toidu-tundlikum (food-sensitive) organ, nõudes aeglast ja ühtlast
energiavoogu
Aju kasutab „kütuseks“ ainult süsivesikuid, kuid aju ei talleta neid
Lapse aju kasutab 50% toidust saadavast energiast kasvamiseks ja
funktsioneerimiseks (vrdl. täiskasvanul 20-25%)
60% ajust moodustab rasvkude
Mürgid ja lisaained talletatakse peamiselt rasvkoes (s.h. ajus)
Barjääriks keskkonnamürkide ja rämpstoidu mõju vähendamisel on hematoentsefaalbarjäär, kuid lastel on see nõrgalt arenenud
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Faktidest lähtuvad toitumisreeglid
(W. Sears’i järgi)
Paku sellel kiire kasvu perioodil lapsele tarka toitu (smart food)
Paku ajule aeglast toitu, mitte kiirtoitu
Lapsed vajavad õigeid rasvhappeid (right-fat), mitte rasvavaba (low-fat)
dieeti
Paku lapsele küllaldaselt päris toitu, et saavutada päris areng ajus
Paku lapsele lisaainetest ja taimemürkidest vaba toitu, et vältida nende
talletumist ajus
Paku lapsele õigeid süsivesikuid õigel ajal ja kindlusta „kütuse“ järjepidevus
Mida noorem laps, seda puhtamat toitu ta vajab; nende aju ei ole loodud
töötama „võlts“-toidu abil

Päris toit versus „võlts“-toit
(W. Sears’i järgi)
Päris toit

Võlts-toit

Täidab kõhu, kuid ei muuda ülekaaluliseks (s.t.
täiskõhutunne vähemate kaloritega kõrge
küllastusfaktori tõttu); vanem ei pea olema
„politseinik“ portsjonite juures

Muudab ülekaaluliseks, kuid ei täida kõhtu (madala
küllastusfaktori tõttu peab üle sööma, et tekiks
küllastustunne); vanem on kui „jutlustaja“, kaob
rõõm, tekib võimalus mässuks

Küllastustunne tugevam ja kestvam

Küllastustunne nõrgem ja lühiajalisem

Tasakaalustab veresuhkru (käitumine parem, kui
veresuhkur stabiilsem)

Veresuhkur tasakaalust väljas (käitumine halvem,
kui veresuhkur ebapüsiv)

Hoiab tervena (fütotoitained toetavad
immuunsüsteemi)

Muudab haigeks

Muudab targaks

Muudab vähem targaks

Maksab vähem (vähem tervishoiukulusid)

Maksab rohkem (rohkem tervishoiukulusid)

Pikem ja tervem elu

Rohkem haigestumisi ja varajasem surm
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Söömise valgusfoor (W. Sears’i järgi)
Punane: peatu – mõtle teistele valikutele
Kollane: aeglusta – naudi, kuid mitte liiga tihti
Roheline: söö sageli ja naudi (puu- ja juurviljad, munad,
linaseemneõli, liha, piim, juust, pähklid, seemned,
oliiviõli, lõhe, täisteraviljad, orgaaniline jogurt)

Sensoorne söömishäire
… algus <18 eluk., kestus >24 eluk.
… äärmuslik fikseerumine eelistatud toidule
… pole paljudel juhtudel mööduv faas arengus,
vaid krooniline v. süvenev (vanuses 6-10 on
sagedus ligilähedaselt sama, mis noorematel);
seostub suurenenud ärevuse, sundsümptomaatika
ja õpiraskustega
Ainult 3-12%-l lastest on nn. puhas käitumuslik
söömishäire
Sekkumisprogrammidest 90% on käitumuslikud
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Sensoorne söömishäire
tunnused I
Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of
Infancy and Early Childhood: Revised Edition (DC:0-3R; ZERO TO THREE,
2005)

… väikelapse või lapse järjepidev (vähemalt 1 kuu vältel
toimuv) keeldumine kindlate toitude söömisest, millel on
teatud lõhn, välimus, maitse, tekstuur, temperatuur
Toidust keeldumise algus avaldub uute või erinevate
toitude tutvustamise käigus, mis on lapsele vastumeelsed
(n. võib laps juua ühte piima, kuid keelduda teisest
piimast, millel on teistsugune maitse; ta võib süüa
püreetoitu, kuid keelduda tükilisest või tahkest toidust,
mida tuleb närida; ta võib süüa krõbinaid, kuid keelduda
püreest)

Sensoorne söömishäire
tunnused II
Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of
Infancy and Early Childhood: Revised Edition (DC:0-3R; ZERO TO THREE,
2005)

•

Lapse reaktsioonid vastumeelse toidu suhtes kõiguvad
grimassitamisest ning toidu väljasülitamisest kuni suu
pruntiajamise ning oksendamiseni.
Vastumeelsusreaktsiooni järel keeldub laps söömisest ning
sageli generaliseerub keeldumine toitudele, millel on
sarnane värv, välimus või lõhn. Selle tulemusel võib laps
keeldude tervetest toidugruppidest
Lapsel on vastumeelsus proovida uusi tundmatuid toite,
kuid sööb raskusteta, kui pakutakse eelistatud toitu
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Sensoorne söömishäire
tunnused III
Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy
and Early Childhood: Revised Edition (DC:0-3R; ZERO TO THREE, 2005)

•

Lapsel on spetsiifiline toitainete defitsiit (vitamiinid,
raud, tsink, valgud), kuid tavaliselt puudub igasugune
kasvupeetus ning ta võib olla isegi ülekaaluline ja / või
oraalmotoorika või ekspressiivse kõne peetus ja / või
ärevus söögiaegadel ning söömisega seotud sotsiaalsete
situatsioonide vältimine

Toidust keeldumine ei järgne traumaatilisele sündmusele
Teatud toitudest keeldumine ei ole seotud toiduallergiate
ega teiste haigustega

Lisaks
Hüpersensitiivsused ka teistes sensoorika valdkondades
Ei meeldi käte määrdumine
Ei meeldi hambapesu, peapesu
Ei meeldi liival v murul kõndimine / sokkide kandmine
Ei meeldi teatud materjalist riided, sildid riietel
Hüpersensitiivsus lõhnade suhtes
Häiritud valjude helide v. ereda valgustuse korral
Ei suuda istuda lauas koos teistega (lõhn) ja vaadata
nende söömist
(Smith et al, 2005)
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Kulg
Imikuna vähem imemisliigutusi söömise jooksul; 17% keelduvad üldse
imemisest
Lähevad kiirelt üle piimaasendussegudele, kuid keelduvad nende
muutmisest
Tavaliselt sümptomaatiliseks muutumine algab 6.-10. eluk. vahel
Väga sensitiivsed 3. astme toitude suhtes
Kui keeldumisreaktsioon on mõõdukas, siis võib kordamine olla
talutav
Kui toit on vallandanud oksendamise, siis suur tõenäosus, et hirm
ühe toidu suhtes üldistub ka teistele toitudele, millel on sama värv
v konsistents
MIDA TUGAVAM ON SUND; SEDA SUUREMAKS MUUTUB HIRM

Kulg
Suurem osa tugevaid reaktsioone teatud toidule avaldub
väikelapseeas (tavatoidu tutvustamine)
Autonoomia ja sõltumatuse teemad – vanema õrn
suunamine tingib lapselt suurema kontrolli olukorra üle
Sageli sõltuvuses meeleolust
Sensoorne söömishäire – püsiv oma valikutes
Kui vanem ei võta reaktsiooni tõsiselt, sest on soovitatud
korduvalt pakkuda → laps on mitmeid päevi täiesti
söömata ning vanem lõpetab sellise sekkumise
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Kulg
Ärevuse kasvades kasvab keeldumine uute toitude
proovimisest
Välja jäävad enamasti köögiviljad, puuviljad, liha
Äärmuslikul juhul keeldub söömast toitu, mis on puutunud
kokku mittemeeldiva toiduga, pole õige temperatuuriga,
pole valmistatud kindlal viisil v. pole kindla kaubamärgiga

Kulg
Toitumine suhkru- v soolarikastest küpsistest → ülekaal
Keeldumine närimist eeldavast toidust → kõrvalekalle
oraalmotoorika arengus ja häälduspuuded
Puu- ja köögiviljadest keeldumine → vitamiinide ja
mineraalainete defitsiit
Lihast ja piimatoodetest keeldumine → valgu, Zn ja Fe
defitsiit
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Kulg
Esinemissageduse tõus 4.ja 24. elukuu vahel
“Tundemälu” tõttu keeldub hiljem toidust, mis meenutab
vastumeelset toitu, toidust, mida pole kunagi proovinudki
(kognitiivse ebaküpsuse tõttu ei oska ise seletust anda)
7-8 a.v. muutub sotsiaalselt teadlikumaks ning märkab
erinevust enda ja kaaslaste eelistustes → sotsiaalsete
olukordade vältimine (külaskäik, sünnipäev, ööbimine,
laager)
Toiduainete hulka, mida sööb 8 a.v. laps, ennustab
söödavate toiduainete hulk 4 a.v. (Skinner et al, 2002)

10 sammu W. Sears’i järgi
Ole järjekindel
Väldi halbu sõnu sedelitel: pole silmis – pole mõtteis – pole kõhus
Praktiseeri „meie“ printsiipi
Mängi Näita ja räägi mängu (toit silmis muutub toiduks kõhus)
Anna päris toidule lapsesõbralikud nimed (mõisted päris toit või kasvamise
toit tervisliku toidu asemel vältimaks vastupanu)
Õpeta valgusfoori järgi söömist
Harjuta pills / skills mõistmist
Väldi teist NDD e. nature deficit disorder
Ei mingeid vabandusi
Võta laps kaasa toidu teekonnale kehas
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Prantsuse paradoks
… sõnastati 80-ndatel epidemioloogiliste uuringute tulemusena:
Prantslastel on suhteliselt vähem südamehaigusi, kuigi nende menüüs on
suhteliselt palju küllastunud rasvhappeid
Rohkem on küllastunud rasvhappeid, kuid üldine päevane kaloraaž on 100-200 kcal
väiksem (aastas ~4 kg vähem)
Prantslased söövad ~75% oma söögikordadest kodus, ameeriklased ~50% kordadest
kiirsöögikohtades
Portsud Ameerikas on ~2x suuremad kui Prantsusmaal
Söömine Prantsusmaal on rituaal, mis algab toidu valmistamisest ja värskest
toorainest, mitte purgist või karbist võetavast

Prantsuse paradoks
Prantslaste aeglane söömine hoiab isukust kontrolli all; tähelepanu on
seltskondlikul vestlusel, mitte teleri või arvuti ees istumisel
Rasvane toit tekitab küllastustunde pikemaks ajaks kui võimaldavad kiired
süsivesikud, mis toob kaasa veresuhkru taseme suuri kõikumisi ja ülesöömist
Suur hulk köögi- ja puuvilju prantslaste menüüs on olulised antioksüdantide ja
foolhappe allikad
Tunnevad vähem ärevust seoses toiduga (ameeriklased seostavad toitu rohkem
tervisega mitte naudinguga ning muretsevad rohkem)
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Prantsuse paradoksi laste versioon
Prantslased
sunnivad hellalt oma lapsi sööma tervislikku toitu
eeldavad, et lapsed söövad virisemata kõike pakutavat, pole kasutusel eraldi nn
laste menüüd, ei pakuta asendusi
paluvad oma lastel veeta pikki tunde laua taga ja seejuures ülikorralikult käituda
(vs teleri vaatamine või videomängude mängimine) – veedavad süües ~1 tund
kauem ja seda ekraaniaja arvelt (~2 tundi vähem ekraani ees)
ning seejuures peavad lapsed söömist toredaks ning nende rasvumise näitajad on
arenenud maailma madalaimad; ka on rasvumise näitajad püsinud läbi aastate
stabiilsena

Food education
Toiduharidus on üldise harimise osa, prantsuse koolides ka õppekava osa
Kui laps keelduks potitreeningust või tähtede õppimisest, siis vanem on ometi järjekindel
harjutama, nippe kasutusele võtma
keeldumine toidust = „talle ei meeldi“…
Uuringud kinnitavad, et laps vajab mitmekordset kogemust (10-15 korda), et uute
maitsetega harjuda
Nt. kasutusel Maitsmise nädal (Tasting Week) lasteaiast kuni 4. klassini; nädal lõpeb
tunnistuse saamisega
Kasutusel Maitsmise tunnid (Classes du Goȗt) sensoorseks harimiseks (12 seansiga
programm)
Kohalik haridusministeerium on kehtestatud ajalise miinimumi söömise ajal lauas
istumisele – 30’
Toitu suhtumine on naudinguline mitte karistav; positiivne suhtumine ei teki
liialdatud harimisest; tervislikult sööma õppimine ei toimu seepärast, et peab, vaid
seepärast, et see on nauditav
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Maitsmise tunnid e. Classes du Goȗt
Meetodi arendas 70-ndatel J. Puisais Prantsusmaal
Väheneb neofoobia
Täiustub lõhnade ja maitsete äratundmine, nende
kategoriseerimine
Täiustub toitude iseloomustamise oskus
Suureneb meeldivate toitude hulk, mis ühtlasi
keerukamad

Reeglid uute toitude proovimiseks
Alustada varakult, enne neofoobia tekkimist (tavapärane periood 2-3
elua. vahel)
Sööma ega taldrikut täiesti tühjaks sööma ei tohi sundida, pakutavat
toitu peab maitsma („see ei pea sulle meeldima, kuid sa pead seda
maitsma“)
„Maitse seda, see meeldib sulle!“ vs „Söö seda, see on sulle kasulik!“
Julgustada usku, et see hakkab meeldima „Oi, kas see ei meeldi sulle?
Pole hullu. Sa ei ole seda veel piisavalt palju kordi maitsnud. See
hakkab sulle meeldima, kui suureks saad.“
Uut toitu pakkuda mitte eraldi roana, vaid nauditava eine ühe osana.
Kindlustada, et laual oleks vähemalt üks toit, mis lapsele meeldib
Serveerida uusi toite väikeste portsjonitena
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Reeglid uute toitude proovimiseks
Mitte pakkuda uusi toite olukorras, kui täiskasvanu pole piisavalt rahulik ja
keskendunud, et muuta katse nii laste kui ka täiskasvanute jaoks nauditavaks
Esialgu proovida lihtsa tekstuuriga toite. Uut toitu tutvustada püree või
supina, et esmalt saaks laps harjuda selle maitsega enne, kui toitu
tavapärasel kujul proovida
Olla edusammude suhtes kannatlik
Mitte pakkuda uut toitu liiga otse või pealetükkivalt. Asetada väike taldrik
lapse lähedale, kuid mitte otse tema ette. Maitsta toitu ilmse naudinguga
paar korda ja jätke see sinna. Tõenäoliselt laps proovib toitu; kui aga mitte,
siis võtta suurema kärata ära toidud, mida laps ei ole lühikese aja jooksul
söönud. Asendustoitu mitte pakkuda!
Mitte pakkuda uut toitu liiga mitmel moel. Tasakaal uue ja tuttavliku toidu
vahel on rahustav. Kui tutvustamine on olnud edukas, pakkuda seda samal
moel veel 2-3 korda (mitte sagedamini kui kord nädalas) ning seejärel mõnel
teisel moel

Prantsuse toitumisreeglid
(K. Le Billon)
Vanemad, teie vastutate oma laste toitumishariduse eest!
Vältige emotsionaalset söömist – toit ei ole mõeldud rahustamiseks,
tähelepanu kõrvalejuhtimiseks, mänguasjaks, pistiseks, preemiaks ega
distsipliini aseaineks
Vanemad otsustavad, millal ja mida süüa – lapsed söövad sama, mida
täiskasvanudki, ei mingeid tagavaravariante ega eritellimusi
Toit on seltskondlik – sööge koos perega laua taga, ilma igasuguste
segajateta
Sööge vaheldusrikkalt (sama pearooga mitte üle ühe korra nädalas)
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Prantsuse toitumisreeglid
(K. Le Billon)
See ei pea sulle meeldima, aga sa pead seda maitsma
(pirtsakale); see ei pea sulle meeldima, aga sa pead seda
sööma (jonnakale)
Piirake näksimist (max 1-2x päevas), mitte lubada näksida
söögikorrale eelneva tunni jooksul
Jätke aega nii toidu valmistamiseks kui ka söömiseks –
aeglane toit on õnnelik toit
Sööge kodus valmistatud päris toite
Söömine on rõõmu-, mitte stressiallikas

Menüü rikastamise võtted
(S. E. Morris)
Kasuta uute toitude tutvustamise eel ja ajal strateegiaid, mis
normaliseerivad sensoorset töötlust
Toetu sellele, mida laps tunneb ja aktsepteerib
Uue toidu tutvustamisel liigu väga väikeste sammudega
Muuda uued aistingud ja uus toit tuttavlikuks mängu kaudu
Paku lapsele emotsionaalset ja füüsilist kindlustunnet tekstuuri osas
Tekita aktsepteerimine toidu korduva järk-järgulise pakkumise kaudu
Loo huvi ja kaasatust toiduvalmistamise ja söömiseks valmistumise
kaudu
Paku kõrge toiteväärtusega toitu
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Tänan tähelepanu eest!
kai.teeaar@mail.ee

