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Normaalne toitumine

• Vastab vajadusele

• Tasakaalustatud

• Mõõdukas

• Mitmekesine

Normaalne toitumine

Vastab vajadusele



Vastavus vajadusele

Toit peab:Toit peab:
• kindlustama elutegevuseks vajaliku toiduenergia
• varustama organismi tarvilike toitainetega

Energiat saab: 
1g valke = 4 kcal
1 g süsivesikuid = 4kcal 
1 g rasvu = 9 kcal1 g rasvu = 9 kcal
1 g absoluutset alkoholi = 7kcal

Inimeste vajadused on väga er

Vastavus vajadusele

kindlustama elutegevuseks vajaliku toiduenergia
varustama organismi tarvilike toitainetega

1 g absoluutset alkoholi = 7kcal

 erinevad ja muutuvad elu jooks



Energia

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

Kaalu säilitamiseks: energia tarb
• liiga palju → ülekaalulisus
• liiga vähe → alakaalulisus, toitainete vähesus 

Energia

Toidust saadav energiahulk peab katma organismi 

arbimine peab vastama kulutam

alakaalulisus, toitainete vähesus 





Miks vaja olla normaalkaalus? 
• Ilus välja näha• Ilus välja näha

• Hea enesetunne

• Sotsiaalne suhtlemine, võimalused

Tervis
• Kõrgvererõhktõbi 

jt südamehaigusedjt südamehaigused

• II tüübi diabeet

• Toitumishäired, sigimisprobleemid

Sotsiaalne suhtlemine, võimalused

Toitumishäired, sigimisprobleemid



kehakaal (kg)

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

[pikkus (m)]

Näide: 168 cm pikk 75 kg

KMI = 75/1,68x1,68 = 26,5KMI = 75/1,68x1,68 = 26,5

Lisaks vööümbermõõt: 

• meestel alla 102cm

• naistel alla 88cm

kehakaal (kg)

-------------------------

[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>40 rasvumise III aste



Kaal vastavalt pikkusele

Kaal vastavalt pikkusele

Kaal vastavalt pikkusele

Kaal vastavalt pikkusele



Tasakaalustatus

Põhitoitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs 
•valgud 10-15%E 

– eakatel tuleb arvestada 0,8 g valku kehakaalu kg kohta– eakatel tuleb arvestada 0,8 g valku kehakaalu kg kohta
– kui päevane energia saamine on väga madal (<1600 
vähemalt 1 gramm valku 1 kehakaalu kilogrammi kohta

•rasvad 25-30%E 

•süsivesikud 55-60%E

See eeldab toiduainete tarbimist eri toidugruppidestSee eeldab toiduainete tarbimist eri toidugruppidest

Soovitatav päevane toiduga saadav:
• kiudainete hulk on 25-35g, lastel vanus+5 g, 
• kolesteroolikogus kuni 300mg

Tasakaalustatus

Põhitoitainete optimaalne suhe igapäevamenüüs 

eakatel tuleb arvestada 0,8 g valku kehakaalu kg kohtaeakatel tuleb arvestada 0,8 g valku kehakaalu kg kohta
kui päevane energia saamine on väga madal (<1600 kcal), siis
vähemalt 1 gramm valku 1 kehakaalu kilogrammi kohta

See eeldab toiduainete tarbimist eri toidugruppidestSee eeldab toiduainete tarbimist eri toidugruppidest

Soovitatav päevane toiduga saadav:
35g, lastel vanus+5 g, 

kolesteroolikogus kuni 300mg



• Rasva- ja suhkrurikaste toiduainete piiratud, n.ö 
mõistlik tarbimine 

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

• Tavatoit peaks olema vähese rasva
suhkrusisaldusega

• Mõõdukus soola tarbimisel• Mõõdukus soola tarbimisel
• Mõõdukus alkoholi tarvitamisel

Mõõdukus

ja suhkrurikaste toiduainete piiratud, n.ö 

ja suhkrurikkad toiduained on tavaliselt 
maitsvad, kuid vitamiini- ja mineraalainete vaesed
Tavatoit peaks olema vähese rasva- ja 

Mõõdukus soola tarbimiselMõõdukus soola tarbimisel
Mõõdukus alkoholi tarvitamisel



Erinevad valikud
toidugrupi sees 
gruppide vahel 

tagamaks
vajalike toitainete saamine
saasteainete ja lisaainete 
kuhjumise vähendaminekuhjumise vähendamine

Liikumine - minimaalselt 30 min/p

Alumistelt korrustelt rohkem, 
ülemistelt vähem

minimaalselt 30 min/p



Treeninguga alust

• Jooksmisel on maandumisfaasis jalale mõjuv jõud 2
kehakaalust suuremkehakaalust suurem

• Juba kehakaal 10% üle norm
viia vaevustele
• labajalg, hüppeliiges, säär

• Ülekaalu korral asendage jooksmine teiste aladega
• jalutamine, kepikõnd
• jalgrattasõit 
• ujumine• ujumine
• suusatamine
• tantsimine

• Kehakaalu normaliseerudes võib jätkata jooksmisega

stamisel on oluline kehak

Jooksmisel on maandumisfaasis jalale mõjuv jõud 2-3 kor

rmi võib regulaarsel jooksutreen

äär, põlveliiges, selg, puusaliige
Ülekaalu korral asendage jooksmine teiste aladega

Kehakaalu normaliseerudes võib jätkata jooksmisega



Op

• Puhkepulss + (220 – vanus - puhkepulss) x intensiivsus
–Näiteks: 70+(220-50-70)x0,6=130–Näiteks: 70+(220-50-70)x0,6=130

• Jooksuga tegelejatele:                                                
Puhkepulss + (220 - 3/4vanus 

• Intensiivsus
– 0,6 algaja tervisesportlane
– 0,65 keskmine treenitus
– 0,7  hea treenitus

• Maksimaalne pulsisagedus (MPS)=220
• Rasvapõletustsoon nt kepikõnnil on 60
(so 50-aastasel 102-119, 65-

Optimaalne treeningpulss

puhkepulss) x intensiivsus
70)x0,6=13070)x0,6=130

Jooksuga tegelejatele:                                                
3/4vanus - puhkepulss) x intensiivsus

Maksimaalne pulsisagedus (MPS)=220-vanus   (nt 220-50=1
Rasvapõletustsoon nt kepikõnnil on 60-70% MPS, >45min  

-aastasel 93-108)



• Liikumisega alustada ei ole kunagi liiga hilja!
• Säilitada  kehaline aktiivsus 
• Regulaarsus• Regulaarsus
• Harrasta erinevaid liikumisv
tasakaal, koordinatsioon, painduvus, liigesed)

• Soovitatav 10-minutiliste etappidena
• Haiguste põdemine ei ole ke
vastunäidustuseks, vaid palj
• südame-veresoonkonna, 
• tugi-liikumiselundkonna, 
• kopsuhaigused, • kopsuhaigused, 
• osteoporoos, 
• diabeet jt 
isegi soovitatakse kehalist aktiivsust suurendada

Eakad ja liikumine

Liikumisega alustada ei ole kunagi liiga hilja!
us või seda vaikselt isegi suuren

sviise (süda, kopsud, lihasmass,
tasakaal, koordinatsioon, painduvus, liigesed)

minutiliste etappidena
 kehalise aktiivsusele enamasti 
aljude haiguste korral näiteks: 

isegi soovitatakse kehalist aktiivsust suurendada



• Mehed >45.a, naised üle 55.a 
või suurendamisel terviserisk
koormuse soovitamiseks teha koormus

• Spordiala valiku ja intensiivs• Spordiala valiku ja intensiivs
taastusarstiga, kui Sul on:
• osteoporoos, 

• südame-veresoonkonna või

• kopsuhaigus, 

• diabeet, 

• liigeshaigus, 

• rasvumine, • rasvumine, 

• silma võrkkesta kahjustus

• Alati jälgi enesetunnet, terv

• Ravimid (näiteks beetabloka
tõusu üle teatava piiri

Mehed >45.a, naised üle 55.a - kehalise treeningu alustam
riskide hindamiseks ja optimaals

koormuse soovitamiseks teha koormus-EKG

ivsuse osas nõu pidada raviarstiivsuse osas nõu pidada raviarsti

rvise halvenedes nõu pidada ar

kaatorid) takistavad pulsisagedu



• Liikumine mõjub hästi ka 
• unele, 

• söögiisule, • söögiisule, 

• kõhukinnisusele, 

• psüühilisele heaolule.

• Sobiv liikumisviisi valik ja se
aitavad 
• lisaks füüsilisele võimekusele 

• säilitada toimetulekut, • säilitada toimetulekut, 

• suurendavad iseseisvust ja 

• vähendavad sotsiaalse abi vajadust.

 selle regulaarne harrastamine 

lisaks füüsilisele võimekusele 

vähendavad sotsiaalse abi vajadust.



Leib, kartul, teised teraviljatooted

Miks hea?
teraviljatooted – kiudained, mineraalained, vitamiinid

kartul – kaalium, vitamiin C

Kui palju?
½ leib – päevas ca 4-5 viilu rukkileiba. Saia paar viilu nädalas. 
Peenleib = sai Peenleib = sai 

¼ kartul

¼ teised teraviljatooted – puder, riis 

Täisteratooted!

Eakatele on soovitatavad ka vitamiinidega rikastatud müslid

Leib, kartul, teised teraviljatooted

kiudained, mineraalained, vitamiinid

5 viilu rukkileiba. Saia paar viilu nädalas. 

puder, riis 

Eakatele on soovitatavad ka vitamiinidega rikastatud müslid



sai, nisujahust kuklid

popkorn

maisi- jm helbed 

suhkruga, pähklite ja 

šokolaadiga müsli

soolapulgad kreeker

kartulivahvlid

friikartulid (rasvas 

praetud), kaua kuumas 

hoitud ahjukartulid

friikartulid (ahjus 

tehtud)

sai, nisujahust kuklid

terasai, sepik, 

terakukkel, 

kiudainetega ja 

seemnetega sai

mannapuder

teraviljapudrud

(v.a. manna)

suhkruga, pähklite ja müsli, maisi- jm 

helbed kama

makaronid, riis

täisteramakaro

pruun riis

praetud kartul (vähe keedetud, aurupraetud kartul (vähe 

rasva)

keedetud, auru

kartul

kartulipuder



Mitu portsjonit peaks päevas sööma puu
köögivilju?

a.1-2

b.3-5

c. 5-9

d.8-11d.8-11

Mitu portsjonit peaks päevas sööma puu- ja 



Kumba rohkem – puuvilju/köögivilju?

Nimetage puuvilju? Nimetage puuvilju? 

Juurvilju?

puuvilju/köögivilju?



1 portsjon

• 100g värskeid, rasvata kuum-
töödeldud KV, PV, marju

• dl KV roa koostises/hoidisena• dl KV roa koostises/hoidisena

• 2dl KV/mahl või PVnektar

• 1dl PV/marjamahl 

• 80g kaunvilju

• 300g seened

• 2dl marju

• 15g kuivatatud marju

• dl PV või marju roa • dl PV või marju roa 
koostises/hoidisena



Puu

• 5-9 portsjonit – vähemalt 2 puu
• Kartul ei kuulu siia gruppi
• Mahl (mitte mahlajook) 1 portsjon päevas• Mahl (mitte mahlajook) 1 portsjon päevas
• Milleks head? 

• vitamiinid
• mineraalained
• kiudained
• vesi
• fütotoitained
• täiskõhutunne
• vähe energiat ja rasva• vähe energiat ja rasva

• Haiguste ennetamine
• SVH
• diabeet
• vähivormid
• kõhukinnisus

Puu- ja köögiviljad

vähemalt 2 puu- ja 3 köögiviljaportsjoni

Mahl (mitte mahlajook) 1 portsjon päevasMahl (mitte mahlajook) 1 portsjon päevas



köögiviljakonservid 

(soolakurk, marineeritud köögiviljad(soolakurk, marineeritud

kõrvits) – sool, suhkur

köögiviljad

rasva

tomatipüree, tomatipasta

road külmutatud 

köögiviljadest

magusad hoidised 

(kompotid, moosid)  -

suhkur, kuivatatud 

värsked puuviljad

(pesemata, koorimata 

võimalikke saasteaineid suhkur, kuivatatud 

puuviljad ja marjad

võimalikke saasteaineid 

rohkem), külmutatud marjad

nektar mahl

köögiviljad – praetult, vähe 

köögiviljad, kaunv

seened – naturaalsköögiviljad – praetult, vähe seened – naturaals

aurutatult, keedetu

road külmutatud 

köögiviljadest

maitseroheline, 

köögiviljamahl

värsked puuviljad ja marjad 

(pesemata, koorimata –

võimalikke saasteaineid 

värsked puuviljad

marjad (pestud, 

kooritud – võimalivõimalikke saasteaineid 

rohkem), külmutatud marjad

kooritud – võimali

saasteaineid vähem



Piim ja piimatooted, liha

Grupi üldised märksõnad  

valgud

rasvad

küllastunud rasvhapped 

Piim ja piimatooted →

kaltsiumi (+ vit. D jm) defitsiit
osteoporoos

küllastunud rasvhapped 

sool

Liha, kana – raud

Kala – vitamiin D,     
polüküllastumata rasvhapped

Piim ja piimatooted, liha-kala-kana-mu

Grupi üldised märksõnad  

küllastunud rasvhapped 

kaltsiumi (+ vit. D jm) defitsiit→

küllastunud rasvhapped 



Rasvad ja kolesterool

• Loomsetes rasvades ülek
palju nn peidetud kujulpalju nn peidetud kujul

• Transrasvhapped võivad 
hüdrogeenimisel ehk tahkestamisel 
veresoonkonnahaigused

• Organism toodab ise teat
saadakse seda toiduga 
• Taimsed toiduained kolesterooli ei sisalda 
• Kolesterool on vajalik
• Kolesteroolirikkad toiduained 
või, krevetid

• Kolesteroolitaset veres mõjutavad: 
• kiudaineterikas toit

Rasvad ja kolesterool

ekaalus küllastunud rasvhapped

d tekkida vedelate taimeõlide 
hüdrogeenimisel ehk tahkestamisel → südame-

eatava koguse kolesterooli, lisak

Taimsed toiduained kolesterooli ei sisalda 

Kolesteroolirikkad toiduained – munad, rupsid (maks, neeru

Kolesteroolitaset veres mõjutavad: 



Naatriumi (soola) tarbimine

• Soovitus soola 5-6g päevas, lastel 3• Soovitus soola 5-6g päevas, lastel 3
• Euroopas keskmiselt (sh Eesti) 8
• Naatrium kolmest allikast

• naturaalsed toiduained
• töödeldud toiduained, valmistoit, söömine kodunt väljas
• toiduvalmistamisel ja lauas lisatud sool

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

Naatriumi (soola) tarbimine

6g päevas, lastel 3-4 g6g päevas, lastel 3-4 g
Euroopas keskmiselt (sh Eesti) 8-12g

töödeldud toiduained, valmistoit, söömine kodunt väljas
toiduvalmistamisel ja lauas lisatud sool

Terve inimese organism eritab liia uriiniga
SVH riskifaktor  SVH riskifaktor  



Fakte

•Kaltsium moodustab
• 2% kehamassist (1

•Tähtsus•Tähtsus
• luud, hambad, lihased
• veri
• närviimpulsid

•Kasvuperioodil akumulatsioon 150 mg/p
•Maksimaalne luutihedus ca 30aastaselt
•Edasi väheneb →•Edasi väheneb →
•Täiskasvanutel va
kaltsiumist
•75%-85% kaltsiumist piimatoodetest
•Imendumiseks va

Fakte kaltsiumist

Kaltsium moodustab
2% kehamassist (1-1,5kg luudes)

luud, hambad, lihased

Kasvuperioodil akumulatsioon 150 mg/p
Maksimaalne luutihedus ca 30aastaselt

→ osteoporoos→ osteoporoos
 vahetub luudes aastas ca 20% 

85% kaltsiumist piimatoodetest
vaja vitamiine D ja K, magneesi



Vitamiin D allikad 
(eakatel vajadus 10 µg päevas)

Kalamaksaõli 3 g

Lõhe 50 g

Vitamiin D allikad – 7,5µg            
(eakatel vajadus 10 µg päevas)

Suitsuangerjas 20 g

Munakollane 120 g

Või 700 g

Maks  1-2 kg

Piim 10l



Eakad ja piimatooted

• Eakatel on sagedamini latoositalumatust• Eakatel on sagedamini latoositalumatust
• eelistada petti või hapupiima
• lisaks süüa tumerohelisi köögivilju ja kaunvilju 

• Biojogurtid - seedetrakti mikrofloora kaitsevõime 
tugevdamiseks

• Ülekaalulised ja südamehaiged 
• Hea valguallikas on kodujuust • Hea valguallikas on kodujuust 
kalduvatele isikutele

• Juustu ei ole kasulik iga päe

Eakad ja piimatooted

Eakatel on sagedamini latoositalumatustEakatel on sagedamini latoositalumatust
eelistada petti või hapupiima
lisaks süüa tumerohelisi köögivilju ja kaunvilju - kaltsium

seedetrakti mikrofloora kaitsevõime 

Ülekaalulised ja südamehaiged - väherasvased piimasaadu
Hea valguallikas on kodujuust - ei sobi kõhukinnisusele Hea valguallikas on kodujuust - ei sobi kõhukinnisusele 

äev suures koguses süüa (rasv)



magusad, 

maitsestatud piimad

pastöriseeritud 

jogurtid puding

kohuke

magusad 

kohupiimakreemid 

(suhkur)

vahukoor kohvikoorvahukoor kohvikoor

rasvased juustud, 

piim, keefi

hapupiim, 

maitsestatud jogurt 

(vähem lisaaineid 

maitsestam

jogurt, (vähem lisaaineid 

(sh magusaineid, 

suhkrut))

jogurt, 

probiootilis

jogurtid

kohupiim

kohupiim, 

väherasvan

hapukoor hapukoor 

juust (madala 

rasvasusega),

toorjuust, kodujuust kodujuust, 



praetud veiseliha, 

sealiha

kaua kuumas hoitud tooted

eelküpsetatud 

pihvid jm 

külmutatud 

frikadellid, frikadellid, 

pelmeenid

rohkes rasvas praetud kana 

(Kiievi kotlet), 

kananuggetsid

ja suitsukala kalakonservja suitsukala kalakonserv

viiner, keeduvorst (rasv, 

lisaained)

sink, sült, maks ja 

maksapasteet, 

verikäkk, verivorst

(väherasvane) -

keedetud, hautatud

veiseliha – keed

hautatud ahjus

väherasvane hakkliha väherasvane hakkliha 

– roogade koostises

kana – praetud 

vähese rasvaga

kana-, kalkunili

keedetud, hauta

ahjus küpsetatu

kala ja kalapulgad –

praetud, vähe rasva

kala – keedetud

hautatud, ahjus

küpsetatud või 

aurutatudpraetud, vähe rasva aurutatud

ja 

verikäkk, verivorst

omlett (vähese 

rasvaga), praetud keedumuna – (k



Rasvakoguse vähendamine 

Rasvasus, %

Juust, 20g 31

Piim, 400g 4,2

Hapukoor, 10g 20

Majonees, 10g 80

Kohupiim, 50g 9

Või, 20g 80

Rasvakoguse vähendamine – algvariant

Päevas Aastas

Energia, 

Rasvasus, %

Energia, 

kcal Rasv, g Rasv, 

31 79 6,2

4,2 283 16,8

20 20 2

80 74 8

9 77 4,5

80 146 16



Rasvasus, %

Juust, 20g 15

Piim, 400g 1,5

Hapukoor, 10g 10

Majonees, 10g 15Majonees, 10g 15

Kohupiim, 50g rasvata

Margariin, 20g 45

KOKKU

Päevas Aastas

Energia, Rasv, 

Rasvasus, %

Energia, 

kcal

Rasv, 

g Rasv, k

15 53 3

1,5 188 6

10 12 1

15 18 1,515 18 1,5

rasvata 31 0

45 83 9

385 20,5



Lisatavad toidurasvad

• Või, margariin, õli

• Majonees, salatikastmed

• Pähklid, mandlid, seemned

Taimsetes õlides, seemnetes ja pähklites on ülekaalus 
mono- ja polüküllastumata rasvhapped

Lisatavad toidurasvad

Taimsetes õlides, seemnetes ja pähklites on ülekaalus 
ja polüküllastumata rasvhapped



majonees (rasv, lisaained)

hapukoorest või jogurtist  

salatikastmed, dipikaste

küpsetusmargariin, 

searasvsearasv

kartulikrõpsud pähklid

hapukoorest või jogurtist  

salatikastmed, dipikaste

lahjast maitsestamata

jogurtist kastmed

või, õli, 

määrdemargariinmäärdemargariin

seemned



Suhkur ja maiustused

Päevas võib süüa kuni 4 portsjonit magusat

1 portsjon on:
2 teelusikatäit suhkrut, mett, moosi

1-2 küpsist 

1 (šokolaadi)komm (lisaained)

pool klaasi limonaadi, mahlajookipool klaasi limonaadi, mahlajooki

½ väikesest jäätisest (25g e 50ml)

väga väike tükk kooki-torti 

Suhkur ja maiustused

Päevas võib süüa kuni 4 portsjonit magusat

2 teelusikatäit suhkrut, mett, moosi

½ väikesest jäätisest (25g e 50ml)



Kui palju energiat saab?

Vahvli-šokolaadikomm 60 kcal, 10tk 600 kcalVahvli-šokolaadikomm 60 kcal, 10tk 600 kcal

Šokolaad 100g umbes 530 kcal

Jäätis 50g pulk 100 kcal

500 ml karastusjooki 190 kcal

Kaneelisaiake 50g 175 kcal

Viineripirukas lehttaignast 60g 220 kcal

Šokolaaditort/kook 100g 350

Napoleoni tort 100g 380 kcal

Kui palju energiat saab?

šokolaadikomm 60 kcal, 10tk 600 kcalšokolaadikomm 60 kcal, 10tk 600 kcal

Šokolaad 100g umbes 530 kcal

Jäätis 50g pulk 100 kcal

500 ml karastusjooki 190 kcal

Kaneelisaiake 50g 175 kcal

Viineripirukas lehttaignast 60g 220 kcal

Šokolaaditort/kook 100g 350-500 kcal

Napoleoni tort 100g 380 kcal



Karastusjook

liitrine pudel →10tl suhkrut

liitrine pudel iga päev =
ligi 14 kg suhkrut aastas 

liitrine pudel iga päev =
üle 40 kg suhkrut aastas üle 40 kg suhkrut aastas 

Ei vitamiine-mineraalaineid
Toiduvärvid jt lisaained

Dieetjoogid
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