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Energia ja toitained,
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füüsiline aktiivsus,
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Energia ja toitainete soovitused esitatakse . Tegelikult ei saa

vaadelda üksiku päeva toitumist, vaid õige on jälgida nädala, vitamiinide

ja mineraalainete puhul isegi kuu keskmist toitumist

Täiskasvanud naiste ligikaudne päevane energia-vajadus on

, meestel , kuid see oleneb inimese kehamassist ja

pikkusest, ainevahetuse eripärast, aga ennekõike füüsilisest aktiivsusest

:

osatähtsus toiduenergiast võiks jääda 10-15% vahele, suurt kasvu

inimesel maksimaalselt 20%. See tähendaks 2000 kcal korral 200-

300(400)kcal ehk 50-75(100)grammi valke päevas ja 3000 kcal juures 300-

450(600)kcal ehk 75-112(150) grammi päevas

osatähtsus koguenergiast peaks jääma vahemikku 25-30%, osal

juhtudest kuni 35% energiast, mis tähendab näiteks 2000 kcal juures 500-

600(700) kcal ehk umbes 56-66 (78) grammi rasvu päevas ja 3000 kcal

juures 750-900 (1050) kcal ehk umbes 83-90 (117) grammi päevas

osatähtsus toiduenergiast peaks olema

alla 10%, mis teeb 2000 kcal juures umbes 22 grammi ja 3000 kcal juures

umbes 33 grammi. Trans-rasvhapetest tulenev energia ei tohi seejuures

ületada 1% toiduenergiast, so 2-3 grammi

päeva kohta

1800-2200

kcal 2400-3000 kcal

Energiat annavad

Valkude

Rasvade

Küllastunud ja trans-rasvhapete

-  valgud 1 gramm    4 kcal
-  rasvad 1 gramm    9 kcal
-  süsivesikud 1 gramm    4 kcal
-  alkohol 1 gramm    7 kcal
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Monoküllastunud

kolesterooli

Süsivesikud

suhkrud

kiudainete

kehamassiindeksiga

Piisavaks uneks

Päevane söömisrežiim

Toiduenergia

Hommikusöök

Piisav puu- ja köögiviljade

rasvhapped peaksid andma saadavast toiduenergiast

10-15% ning polüküllastumata rasvhapped 5-10%. Oomega-3- ja

oomega-6-rasvhapped peaksid kokku andma vähemalt 3% energiast,

kusjuures nende omavaheline suhe võiks olla 1:2

Toiduga ei tohiks saada üle 300 mg päevas

peaksid andma energiast 50-60%, mis tähendab 2000 kcal

korral 1000-1200 kcal ehk 250-300 grammi süsivesikuid päevas ja 3000

kcal korral 1500-1800 kcal ehk 375-450 grammi päevas

Lisatud võiksid anda päevasest energiast 3-6%, aga kindlasti

mitte üle 10% ehk neid võiks saada 2000 kcal juures maksimaalselt 50

grammi ning 3000 kcal juures maksimaalselt 75 grammi

Tervislik päevane tarbimine on:

Optimaalset kehamassi selgitatakse välja

(kehamass kilogrammides jagatud pikkuse ruuduga meetrites).

Täiskasvanutel peaks see jääma alla 28, parim on alla 25, kuid peab

olema üle 18. Kehamassiindeks üle 30 tähendab rasvumist

loetakse täiskasvanutel vähemalt 7-8 tundi

(hommiku-, lõuna- ja õhtusöök ning ooted)

saamine toidukordadest võiks olla järgmine:

tuleks süüa vähemalt 1-2 tunni jooksul pärast ärkamist.

Õhtusöök tuleks süüa hiljemalt 2-3 tundi enne magamaminekut.

Hommikupoole tuleks eelistada süsivesikuterikkaid toite, õhtuti tuleks

neid vältida ning eelistada valgurikkamaid toite

ning marjade tarbimine tähendab vähemalt

viit portsjonit (kokku ca 500 grammi) päevas. Siia hulka ei arvestata

kartulit, küll aga võib ühe portsjoni päevas asendada mahlaga (mitte

nektari ega mahlajoogiga)
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V on toodud TABELIS (vaata

TABELIT)

esinevad tavaliselt suurimad puudujäägid vitamiinide A, D,

B1, B2, C ja foolhappe osas, mistõttu tasuks nende piisavale saamisele

suuremat tähelepanu pöörata

kipub inimeste toidus enim puudu jääma kaltsiumist,

magneesiumist ja rauast, vahel ka kaaliumist, seleenist ja tsingist,

mistõttu tasuks mõelda ka nende piisavale saamisele

Päevane kõikidest allikatest (so naturaalselt toidust, töödeldud toidust,

toiduvalmistamise käigus ja toidulauas lisatud) saadud ei

tohiks ületada 6 grammi

Mõõdukas tarvitamine meeste puhul on maksimaalselt neli ja

naistel maksimaalselt kaks alkoholiühikut (üks ühik tähendab 10 grammi

puhast etanooli ehk see vastab umbes 100 ml veinile, 300 ml õllele, 20-

25ml viinale) päevas, kusjuures nädalasse peab jääma vähemalt kolm

alkoholivaba päeva ning nädalaks „lubatud“ ühikuid ei tohi tarvitada

korraga ühel-kahel päeval

Piisav tarbimine – kõikidest allikatest (söögid, joogid) umbes 2-

2,5 liitrit päevas, sealhulgas lisaks joodava veena 2-3 klaasi

Täiskasvanud peavad olema vähemalt 30 minutit

päevas, lapsed vähemalt 60 minutit päevas

alkude, rasvade ja süsivesikute allikad

Vitamiinidest

Mineraalainetest

soolakogus

alkoholi

vedeliku

füüsiliselt aktiivsed

-  hommikusöök 20…30%
-  lõunasöök25…35%
-  õhtusöök15…25%
-  kui vaja, siis 1-2 vahepala

Pakendi märgistus,
tooraine valimine,

toiduvalmistamise viisid

Toidu ostmisel ja valmistamisel on oluline teada,
kuidas ja millist toorainet valida, mida lugeda

toitude pakenditelt ning milliseid toidu-
valmistamise viise eelistada ja miks.
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Eelistatuim valik tooraine puhul on kindlasti

, milles sisaldub enim vajalikke toitaineid

Hooajavälisel perioodil on mõistlik eelistada pikalt säilitatud ja

rohkelt töödeldud köögiviljadele, puuviljadele ja marjadele

toorainet, mis on korjamise ja

töötlemise hetkel maksimaalse kvaliteediga ning milles on

oluliselt rohkem säilinud vajalikke tooraineid

Võimalusel on soovitatav , sest

mõned neist võivad sisaldada komponente, mis võivad haiguste

puhul osutuda probleemseteks

hooajaline ja värske

tooraine

kiirkülm-meetodil töödeldud

vältida pooltooteid ja valmistoite

Millist toorainet valida??

Mida lugeda pakendilt?
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Esimene asi, mida enamik inimesi kindlasti ka jälgib, on toote

"Kõlblik kuni" kuupäevaga toitu ei tohi pärast pakendile

märgitud kuupäeva poodides enam müüa ega ka tarvitada. "Parim

enne" kuupäevaga toitu tohib tarvitada pärast pakendile märgitud

kuupäeva möödumist vaid juhul, kui see toit on kvaliteetne. Tuleb

meeles pidada, et sageli ei ole sellise toote omadused enam head.

Poes tohib "Parim enne" kuupäeva ületanud toitu müüa vaid

korralikult tähistatult. Toodete pikem säilivusaeg saavutatakse kas

mõne või kõikide tegurite abil alljärgnevast loetelust:

Toote pakendilt on vajalik jälgida toote soovituslikku

, mille järgimisel tagatakse tooraine kvaliteet ja säilivus tootja

poolt lubatud realiseerimisaja lõpuni

Toote pakendile märgitakse toote alates suurimast

koostisosast kahaneva suunas. Seega tuleks alati lisaks toote nimele

lugeda ka toote koostist, et näha, mida toode tegelikult sisaldab.

Näiteks on suur erinevus hakkliha ja hakklihasegu koostises, „kirsi-

maitseline jogurt” ei pruugi sisaldada üldse kirsse jne. Alla 1%

tooraine sisaldusega koostisosi ei ole kohustust pakendile välja

kirjutada. See omakorda tähendab, et näiteks pakendatud lihadest

väga paljud sisaldavad ligi 1% soola ning ainult toote nime vaadates

see välja ei tule.

Eriti oluline on jälgida toote täpset , kui teil esineb allergia või

toidutalumatus (nt võimalik laktoosi, gluteeni, pähklite või muna

sisaldus tootes.)

säilivusaeg.

säilitamis-

režiimi

koostisosad

koostist

-  soola, suhkru või lisaainete lisamisega

-  väga hea hügieeni tagamisega tootmisprotsessi käigus

-  erinevate pakendamismeetoditega

?

-  täiskasvanutel 25-35 grammi
-  lastel: vanus aastates+5 grammi
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Toote – enamikel pakenditel on märgitud toote

energiasisaldus, samuti on toodud valkude, rasvade ja süsivesikute

kogused 100 grammi, vahel ka korraga söödava portsjoni kohta. Osal

toitudest on lisaks soola, kiudainete ja/või vitamiinide ning mine-

raalainete kogused. Toitainelise koostise jälgimine aitab vajadusel

valida väiksema rasva-, suhkru- ja/või soolasisaldusega toite

– kohaliku tooraine eelistamisel saadakse hooajalist ja

värsket toitu, hoitakse keskkonda ning toetatakse kohalikku majan-

dust

Toote peab olema terve ja kahjustusteta, vaakumpakendid

tihedalt vaakumis, plekist konservipurgid mõlkideta ja rooste-

plekkideta. Kahjustunud pakendi puhul on väga suur tõenäosus, et

pakendis olev toode võib samuti olla kahjustunud või isegi riknenud

toitaineline koostis

Päritolumaa

pakend
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Köögiviljade töötlemisviisidest tasub eelistada aurutamist ja hauta-

mist keetmisele ja praadimisele. Köögiviljade keetmisel eraldub

keeduvette märkimisväärsel hulgal vitamiine, mis keeduveega hiljem

sageli ära valatakse, mistõttu jääb hulk kasulikke toitaineid toidust

saamata

Liha töötlemisel on parimateks valikuteks hautamine omas mahlas,

vaakumküpsetus ehk ning vähese rasvaga küpsetamine.

Antud tehnoloogiate puhul on tooraine ja ka tooraines leiduvate

toitainete kadu suhteliselt väike, valmistatav toode jääb küpsetamise

käigus mahlane ja maitsev, ilma liigset rasva või soola kasutamata

Nimetatud kuumtöötlemisviiside kasutamise käigus

, kõrbenud ühendeid

Tooraine töötlemist kõrgetel temperatuuridel ja rohke rasvaga tuleks

toiduvalmistamisel vältida. Nende tehnoloogiate puhul satub toitu

ülemäärases ja sageli varjatud koguses rasvu.

Kõrgetel temperatuuridel küpsetamise käigus tekib suhkrute

karamellistumise tõttu pruunistunud kiht, mis võib sisaldada

kantserogeenseid ühendeid, mis selliste toodete väga sagedasel

tarbimisel on kõigile sööjatele.

sousvide

ei teki

kahjulikke

kindlasti kahjulikud

Töötlemisviisid:

Aurutamine, keetmine, hautamine, madalal

temperatuuril küpsetamine, vaakumküpsetus

Röstimine, grillimine, praadimine, friipraadimine

TABEL. Suurimad valkude, rasvade ja süsivesikute allikad (100 grammi toidu kohta)

TOITAINE

Loomse päritoluga valgud Muna, kala, (linnu)liha, piimatooted

Taimse päritoluga valgud Teraviljatooted, puu

Küllastunud rasvhapped
Enamik loomset

rasvane liha, rasvased piimatooted jne)

Monoküllastumata rasvhapped Õlid, pähklid, kanarasv, seapekk, margariin

Polüküllastumata rasvhapped
Õlid, pähklid, seemned, kanarasv, margariin,

mandlid, kalad

Oomega-3-rasvhapped
Õlid (eriti lina

nisuiduõli), rikastatud margariinid, kalad, jänese

hobuseliha

Trans-rasvhapped

Pagaritööstustes kasutatavad margariinid,

küpsetised, võib sisalduda toodetes, mille
koostises esineb taimseid õlisi

pehme või esineb märge, et sisaldab

„hüdrogeenitud taimerasvu”

Kolesterool
Munakollane, rupskid (maks, neerud jne) ja toidud

neist, või

Tärklis

Maisi-, riisi- ja kartulitärklis, riis, maisihelbed, hirss

jt teraviljatooted;
mustjuur, pastinaak

Lisatud sahharoos
Suhkur, kompvekid, maiustused, suhkruga
magustoidud ja küpsetised, küpsised, moosid,

hoidised, glükoosi

Kiudained
Teraviljatooted (eriti kliid ja täisteratooted),

kaunviljad, puu

ALLIKAD

- ja köögiviljad

päritolu toiduaineid (nt searasv,

- ja kanepiseemne-, kreeka pähkli õli,

- ja

d, kuid toode ise on

kaunviljad, bataat, kartul,

-fruktoosisiirup

- ja köögiviljad

Kehakaalu hindamine

Ülekaalu määratlemine KMI abil pole alati vihje võimalikele probleemidele. Näiteks

võivad suure lihasmassiga sportlased KMI järgi olla ülekaalulised. Seepärast on

rasvumise kinnitamiseks vajalik mõõta ka vöö- ja puusaümbermõõtu. Naistel on

soovituslik vööümbermõõt alla 88 cm, meestel alla 102 cm. Nende omavaheline suhe

(puusaümbermõõt/vööümbermõõt) peaks meestel olema alla 1 ja naistel alla 0,8.

Kui Teie kehamassiindeks on üle 29-30, siis tuleb
kehakaalu alandamiseks konsulteerida perearstiga.

�

�

Lihtsaim teaduslikult aktsepteeritud viis kehamassi hindamiseks on

kehamassiindeksi (KMI) leidmine: kehamass (kilogrammides) jagatakse

pikkuse (meetrites) ruuduga ehk KMI= kg/m2

Normaalkaalu puhul täiskasvanutel jääb KMI vahemikku 18,5....25. Kui KMI

ületab 30 (rasvumine, keha rasvasisaldus on tervistkahjustuvalt kõrge),

tõuseb paljude haiguste risk.

alakaaluline

normaalkaal

ülekaal

rasvumise I aste

rasvumise II aste

rasvumise III aste

<18,5

18,5-24,9

25-29,9

30-34,9

35-39,9

>40
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Motivatsioon

Tahtejõud

Reaalsed eesmärgid

Söömise jälgimine, toidupäeviku pidamine

Söömise planeerimine

Pakendilt lugemise oskus

Kehaline aktiivsus

Alkohol

Toidukorrad

Kaalumine

Saavutatud kaalu säilitamine pikemas ajas

Ohud kestval valesti tegutsemisel

– kõige alus ja algus, miks ma tahan ja vajan kehakaalu langetamist

– otsustav tegur kaalu vähendamisel ja säilitamisel

– optimaalse kehakaalu saavutamiseks vajatav reaalne aeg

– kujuneb ülevaade tegelikust tegevusest

– mitmekesisus, õige valik toidurühma piires, taldrikureegel,

piisav toitainete saamine

info toidu toiteväärtuse ja toitainelise koostise kohta

– rohkem ja pidevalt

– mõõdukalt või mitte üldse

(toiduvahed, toidud ja kogused toidukordadel) – väiksemad kogused

– mitte üle ühe korra nädalas

– näitab inimese tegelikku tahtejõudu

– toitainete defitsiit, toitumis-häired

–

Märksõnad ja tegevused,
kui kehakaal on nii kõrge,

et see on tervisele kahjulik:

SOOVITUSED
KEHAKAALU

LANGETAMISEKS
SOOVITUSED
KEHAKAALU

LANGETAMISEKS



SOOVITUSED
KEHAKAALU

LANGETAMISEKS
Motivatsioon

Sõltumata vanusest, on tervisele kahjuliku, st liig suure kehakaalu

vähendamine vajalik. Peate selgeks tegema, miks tahate seda teha. Nooremad

inimesed on rohkem mures oma välimuse pärast. Ülekaalulisel inimesel on

raskem leida elukaaslast või töökohta. Vanematel hakkab liigne kehakaal

põhjustama tervisehäireid (sageneb II tüüpi diabeeti haigestumine, tõuseb

vererõhk). Tähtis on perekonna ja sõprade toetus, seepärast selgitage neile,

mida ja miks kavatsete teha. Olenemata tahtejõust, võivad ajuti ikkagi ilmneda

tagasilöögid, millest ärge laske end häirida, vaid tegutsege sihipäraselt edasi,

kasutades alltoodud abistavat informatsiooni.

Päevase energiakoguse
välja selgitamine

Kõigepealt peaksite arvutama, kuidas on olnud seni: kui palju saate

toiduenergiat, kas energia saamine erinevatest põhitoitainetest on tasakaalus,

kas saate piisavalt kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Kasutage selleks

tasuta menüü analüüsprogrammi NutriData (http://tap.nutridata.ee)

Kui KMI on 25...29,9, võiksite valida kaalu alandamiseks 1600-1700 kcal

päevase energiahulga, kui KMI on üle selle, alustage 1800-2000 kcal dieediga.

Energiadefitsiit, see on energiakogus, mille võrra vähendate oma soovitus-

likku toiduenergia saamist, võiks 500-600 kcal päevas (sõltub ka teie põhi-

energiavajadusest). Eelnimetatud 500-600 kcal-st300-400 kcal võiks tulla söögi

arvelt, 200 kcal liikumise suurendamise arvelt, mis tähendaks umbes 60

minutit aktiivset liikumist päevas. Päevane toiduenergia ei tohiks olla alla

põhiainevahetuse käibe, ehk alla energiakulu, mis on seotud pidevate põhi-

funktsioonidega: vereringe, hingamine, eritusprotsessid, kudede ainevahetus

ja lihastoonuse minimaaltaseme säilitamine.

Kaalulangetamiseks kuluv aeg
Kui olete leidnud, mitu kilogrammi soovite kehakaalu langetada, arvutage

välja vajalik reaalne selleks kuluv aeg. Tervist mittekahjustav kaalu-

langetamise tempo peaks alati jääma 0,5...0,7 kg nädalas. Ärge kaaluge end

tihedamini kui kord nädalas, soovitavalt hommikul enne sööki, kuna kaal

kõigub päeva jooksul. Kui soovkaal on saavutatud, algab raske osa, sest

umbes 10% suudab saavutatud kaalu aasta jooksul hoida. See tähendab, et

muudetud toitumis- ja liikumisharjumused peavad jääma ka edaspidi elu

lahutamatuks osaks.

Sobiva toidusedeli koostamine
Koostage toidusedel järgmiste päevade kohta, et kauplusesse minnes

ostaksite vaid vajalikku toidukraami. Lähtuge oma toitumisharjumustest,

mitmekesistage menüüd, hoidke portsjonid parajad/väikesed, kuid sööge

pisut sagedamini, et ei tekiks näljatunnet. Vajadusel suurendage portsjoneid

köögiviljade arvelt. Pöörake tähelepanu ka jookidele, sh alkohoolsetele

jookidele. Parim oleks süüa kolm korralikku põhitoidukorda, kusjuures

toidukordade vahe peaks olema vähemalt 3-4 tundi. Juhul kui tekib

näljatunne, siis võib põhitoidukordade vahele süüa kergeid ooteid.

Hommikusööki on soovitav süüa kuni tunni jooksul peale ärkamist. Õhtusööki

mitte hiljem kui 2-3 tundi enne uinumist.

Toiduenergia saamine toidukordadest võiks olla järgmine:

-  hommikusöök 20…30%

-  lõunasöök25…35%

-  õhtusöök15…25%

-  kui vaja, siis 1-2 vahepala

Toiduvalik (sh ka joogid)
�

�

�

Köögivilju tuleks süüa iga päev vähemalt 500 g. Umbes pool olgu

kuumtöötlemata, pool kuumtöödeldud (nt aurutatud, hautatud,

keedetud, vormiroogade ja suppide vm koostises). 500 grammi köögivilju

annab 100-200 kcal.

Teraviljatooteid tuleks süüa iga päev. Eelistada täisteratooteid. Iga päev

võiks süüa mõned viilud teraleiba, lisaks putru (nt kaerahelbe-, mitme-

vilja-, hirsi- ja tatraputru). Saia, makarone, valget riisi süüa harva.

Kartulit võiks süüa mõnel päeval nädalas, eelistada keetmist praadimisele.

Rasvaseid kastmeid mitte lisada.
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Puuvilju ja marju võiks süüa päevas 200-300 grammi. Energiarikkamad on

banaan ja viinamarjad; energiavaesemad arbuus, melon, pomel jt

tsitruselised, virsikud, õunad, erinevad marjad (nt jõhvikad, vaarikad,

karusmarjad, mustikad, maasikad). Magusaisu puhul süüa pisut

kuivatatud puuvilju või marju. Mahla võiks juua päevas umbes klaasi.

Piimatooteid peaks sööma iga päev. Vedelamaid piimatooteid (piim,

keefir, pett, jogurt) võiks tarbida 1-2 klaasi päevas, lisaks lahjemaid

piimatooteid (nt juust, kohupiim, kodujuust). Jogurt ja kohupiim peaksid

olema ilma lisatud suhkruta, magustage neid marjade-puuviljadega.

Hapukoor asendage maitsestamata jogurtiga. Vahukoort ja rõõska koort

kasutada vähe ja harva, võimalusel asendada need tavapiimaga.

Kala (sh ka rasvast kala) tuleks süüa vähemalt kolmel korral nädalas. Soola-

ja suitsukala ning konserve süüa harvem ja väiksemates kogustes.

Toidugrupist liha-linnuliha-muna võiks süüa nendel päevadel, kui kala ei

sööda. Eelistama peaks linnuliha (nt kalkun) ja taist liha. Vältige vorste,

viinereid, grillvorste, pihve jt pooltooteid nende suhteliselt suure rasva-

ja/või soolasisalduse tõttu.

Lisatavaid toidurasvu (õli, või, pähklid, seemned, mandlid) sööge väheses

koguses iga päev. Parimad on mandlid ja seemned. Külmpressitud õlid on

salati jaoks, rafineeritud õlid praadimiseks. Määrderasvadest loobuge või

asendage need lahjema toorjuustu või köögiviljaviiludega (nt kurk,

tomat).

Toidugrupist maiustused ja soolased näksid (nt suhkur, mesi, moos,

šokolaad, kommid, küpsised, saiakesed, koogid jt küpsetised, karastus- ja

mahlajoogid, jäätis, kohuke, kartulikrõpsud, soolapähklid) loobuge. Kui

kasutate mett, siis mitte üle ühe supilusikatäie päevas. Tumedat šokolaadi

sobiks tarbida mitte üle 25 g päevas.

Alkoholist võiks loobuda üldse või tarvitada seda väga mõõdukalt.

Parim jook on puhas maitsestamata vesi.

Tähelepanu tuleks pöörata kofeiini sisaldavatele jookidele, kuna kofeiin on

organismist vett (seega ka mineraalsooli) väljutav aine. Kofeiini sisaldavad

kohv, kange tee ja energiajoogid, samuti koolajoogid, mistõttu nende

liigne joomine viib organismist palju vett välja.

Toit valmistage värsketest (või külmutatud) toiduainetest. Eelistage

aurutamist-keetmist-hautamist-küpsetamist praadimisele. Friipraetud

tooteid vältige.

� Liikumine intensiivistab ainevahetust, seetõttu peaks 4–5 korda nädalas

30–60 minutit mõõduka koormusega liikuma. Kui kehakaal on liigsuur, siis

ujuge – see pole suureks koormuseks liigestele. Füüsilise koormuse

tõstmisega olge äärmiselt ettevaatlik. Alustuseks on parim hommikune

või õhtune tunniajane tempokas jalutuskäik. Soovitada võib sobivat ka

järgmiste tegevuste valikust: jalutamine, kepikõnd, jalgrattasõit, ujumine,

suusatamine, tantsimine.

Kehaline aktiivsus

� Liigintensiivne treening võib mõjuda halvasti südamele, seetõttu konsul-

teerige enne tõsisemate treeningute alustamist arstiga, tehke koormus-

test. Koormuse ajal jälgige pulssi ja enesetunnet. Soovitatav oleks treenida

nii, et pulss oleks umbes 60-70% maksimaalsest lubatust (maksimaalne

pulsisagedus = 200–vanus aastates). Seega näiteks 60-aastane inimene

võiks hoida treenimisel pulsi umbes 84-98 lööki minutis.

Tühi kõht
ei seisa püsti!

Pekk jäta tihastele!

Saia vorm
ei ole vorm!

„

„
„



Kehakaalu langetamise
põhilised ohud

Üritatakse saada kiireid ja radikaalseid tulemusi: kasutatakse

liigmadalat toidu energiasisaldust (nt paastupäevad, imedieedid,

osade vajalike toitude vältimine vm) ja/või liiga suurt või

intensiivset kehalist koormust. Võib ilmneda energiapuudus,

ülekaalu korral liiga suur koormus liigestele. Ja samas pole eelnevat

treenitust. Kui toidus on toitained õiges vahekorras, on nende

imendumine kõige parem. Tervislik kaalulangetamise tempo on

umbes 0,5...0,7 kg nädalas.

Aeglase kaalulangetamise tähendus:

�

�

�

Aeglase kaalulangetamise puhul, kui hindate ümber oma liikumis- ja

toitumisharjumused, suudate saavutatut säilitada. Ei teki nn kaalulange-

tamise jo-jo-efekti, kus kiirele kaalulangusele järgneb kaalutõus. See võib

tihti olla alustatud kaalust kõrgemgi, sest te pole muutnud oma toitumis-

harjumusi, vaid olete saavutanud kaalulanguse nälgimise või tervisele

kahjulike võtete/kombinatsioonide abil.

Ärge hakake ennast sundima teiste inimeste positiivsete märkuste tõttu

ega ka seetõttu, et varasemad riideid mahuvad nüüd juba selga. Jääge

kindlaks valitud eesmärkidele: soovitud kehakaal ja selle saavutamiseks

planeeritud aeg ning ärge minge kaasa algul tekkiva eufooriaga.

Kahjulikum viga on hakata sööma rasvavabu tooteid. Tervist tagav/hoidev

toitumine vajab, et rasvade osatähtsus toiduenergiast on 25-30%.

Kindlasti ei tohi see kestvalt langeda alla 20% kogu tarbitud toidu-

energiast. Piirake küllastunud rasvhapete (mida on ülekaalus loomse

päritoluga toidus) rikka toidu tarbimist, kuid rasvade kogus ei tohi langeda

allapoole tervislikku. Selleks lisage menüüsse kala, pähkleid, seemneid ja

õli. Liigvähesel rasvade tarbimisel väheneb ka rasvlahustuvate vitamiinide

(A, D, E ja K) saamine ja häirub nende omastamine.

Tõsiseks ohuks liigväikese energiatarbimise korral on vitamiinide ja

mineraalainete defitsiit. Kui süüa päevas kestvalt alla 1600-1700 kcal, siis

isegi toidusedeli ülihoolika planeerimise korral on väga raske kätte saada

kõik vajalikud toitained vaid toidust. Kui jälgida üksnes saadavat

energiakogust, kuid mitte seda, millisest toidurühmast milliseid toite

peab sööma, siis tekib tasapisi probleeme järgmiste toitainete saamisega:

�

SOOVITUSED
KEHAKAALU

LANGETAMISEKS

-  kiudained (teraviljatooted, puu- ja köögiviljad)
-  vitamiin A (kala, maks, piimatooted)
-  vitamiin D (kala, muna, või, maks, rikastatud piimatooted)
-  vitamiin E (õlid, pähklid, seemned)
-  vitamiin C (puu- ja köögiviljad, mahlad)
-  B-grupi vitamiinid (liha, kana, maks, kala, täisteratooted, pähklid,

kaunviljad), eriti folaadid (maks, pärm, kaunviljad, brokoli jt rohelised
köögiviljad)

-  kaltsium (piim ja piimatooted, kala)
-  kaalium (puu- ja köögiviljad, kartul, pähklid, teraviljatooted)
-  magneesium (köögiviljad (eriti lehtköögiviljad), täisteratooted,

seemned, piim, muna, liha)
-  raud (tailiha, maks)
-  seleen (täisteratooted, muna, kala jt meresaadused, liha)

Kaalulangetamisega, toitumise
ja/või liikumisharjumuste
muutmisega kaasnevad
kinnisideed ei ole sageli

teaduspõhised ega
põhjendatud ning võivad

kaasa tuua toitumishäireid ja
mõjuda tervist kahjustavalt.

�

�
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jätkake toitumise jälgimist, sisestades andmed toitumisprogrammi iga

päev või nö enda kontrollimiseks vähemasti aeg-ajalt. See võimaldab selgi-

tada kõrge riskiga juhte, nt söömist stressi maandamiseks või olukordi, kus

tühjendate taldriku pigem harjumusest kui nälja tõttu.

kehaline igapäevane koormus (lihtsaim on tunniajaline mõõduka kiirusega

kõndimine).

jätkake tervislike eluviisidega (loobuge suitsetamisest ja alkoholi

(liig)tarbimisest).

kontrollige kaalu regulaarselt. Kui suudate kaalu säilitada 1,5...2 aastat, siis

on suurem oht möödas, kuna teie organism on juba harjunud elama uue

kaaluga!

Hoidmaks kehakaalu kontrolli all, on soovitav meeles pidada järgmist:

Saavutatud kehakaalu hoidmine
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Minge poodi täis kõhuga ja eelnevalt koostatud
vajalike toiduainete sedeliga!

Toit olgu vaid ühel taldrikul, juurde võtke vaid
köögivilju!

Näljatunde puhul sööge köögivilju, köögivilju ja
veelkord köögivilju!

Kommikarbist või šokolaaditahvlist võtke vaid 1 tükk,
siis pange karp kappi!

Joogiks ainult vesi!

Võileibadelt määrderasv ära!

Toit tehke võimalikult värskest ja vähetöödeldud
toorainest!

Vältige valmistoite ja poolfabrikaate!

Asendage võimalusel kohvikoor piimaga!

Lapsevanemana ärge sööge laste taldrikuid tühjaks,
kui olete oma söömise tegelikult juba lõpetanud!

Lihtsaid

lisanippe



EELKÕIGE TOIDU-
ALLERGIAGA
INIMESTELE

TOITUMIS-
SOOVITUSED
NAHAHAIGUSTEGA,
EELKÕIGE TOIDU-
ALLERGIAGA
INIMESTELE
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Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt diagnoositud

haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise harjumused väga

põhjalikult läbi mõtlema.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on

toiduallergiatest põhjustatud nahavaevused.

Toiduallergeen ehk võõrvalk võib sattuda organismi toiduga ning vallandada

seal immunoloogilise reaktsiooni antigeeni ja antikehade vahel. Tuntumad

toiduga seotud nahahaigused on atoopiline dermatiit, allergiline nõgestõbi

ehk urtikaaria.

Atoopiline dermatiit on osaliselt päriliku eelsoodumusega, ägenemiste ja

paranemistega kulgev krooniline nahapõletik, millega kaasneb naha ja

limaskestade sügelemine, allergiline nohu, nahaekseem või kopsuastma.

Allergilise geneesiga naha- ja limaskestapõletikud võivad põhjustada

põskede, huulte, keele, kurgu, suguelundite, käte ja jalgade naha ning

nahaaluse koe sügelust ja turset.

Toiduaineallergia võib esineda samaaegselt laktoositalumatusega või

tsöliaakiaga (gluteenenteropaatiaga).

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAMA PEATE, ET

tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu organismis, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist

koormust, haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat

toimet.

Toidupäeviku koostamisel on abiks eliminatsiooni ja provokatsioonitestide,

torketestide, spetsiifiliste antikeha-uuringute tulemused ja oma isiklikud

kogemused toiduga.

Nahanähtusid aitab vähendada tuntud ja teadaoleva toiduallergeeni

väljajätmine menüüst!

Seejuures jälgige, et küllastunud rasvhapped ja trans-rasvhapped annaksid

alla 10%, monoküllastumata rasvhapped 10-15% ja polüküllastumata

rasvhapped 5-10% toiduenergiast. Samuti on oluline omega-3- ja omega-6-

rasvhapete saamine toiduga (neid rasvhappeid on nt oliiviõlis, sojaõlis, rapsi-

õlis, merekalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame-ja veresoon-

konna ning teiste krooniliste haiguste riskiteguriks.

süsivesikud annaksid 50-60% energiast

vett peaksite arvestama 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi

spetsiaalselt (lisaks) joodud veena.

piirama peaksite soola liigtarbimist (nt söögisoola, puljongikuubikuid, soola-

kala, soolaseeni, soolaliha, konserve, kartulikrõpse, soolapähkleid)

�
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-  valgud annaksid 10-20 % energiast

- rasvad annaksid 25-30 % energiast

Tuntumad toiduallergiad

Lehmapiimaallergia

Munaallergia

Keelatud on piim, laktoosivaba piim, piimapulber, kondenspiim, või, koor,

kodujuust, kohupiim, margariin, juust ja neist valmistatud toidud.

Keelatud on nii munavalge kui ka munakollane! Vältige kana-, vuti-,

pardimune ja toite, mille koostises on muna või munapulber.

Pähkliallergia

Sojaallergia

Nisuallergia

Keelatud on kõik pähklid ja neid sisaldavad toidud, nt maapähkel,

sarapuupähkel, Kreeka ja pistaatsiapähklid, pähklivõi, pähkliõli, halvaa,

martsipan, soolapähklid.

Keelatud on sojauba ja sojasisaldusega toidud, nt sojapiim, tofu, sojakaste,

sojaõli, sojaletsitiin, konservid, kompvekid, magustoidud, lihatooted.

Keelatud on nisujahu ja kõik nisujahu sisaldavad toidud, nt manna,

nisuidud, nisukliid, pagari- ja pastatooted, kastmed, vorstid, hakkliha,

konservid, maltoosa, püreesupid, puljongikuubikud, õlu. Kindlasti jälgige

pakendil olevat märgistust!

Muid toiduallergiaid võivad sagedamini esile kutsuda:

Ristallergiad
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tursk, lõhe, kalajahu, kalaõli, krevetid, krabid, kalapuljong, austrid,

jõekarbid

linnu- või veiseliha, värv- ja säilitusainetega töödeldud liha

kõik kaunviljad

kartul, paprika, tomat, porgand, sibul, küüslauk, õun, pirn, sinine

ploom, kiivi, banaan,

aroonia, säilitusainetega töödeldud puuviljad

suhkur, mesi, tehismagusained

pipar, kaneel, ingver, karri, kardemon, sinep, seller, petersell,

köömned.

Osa sissehingatavaid ja toiduga saadavaid allergeene sarnanevad

üksteisega. Tuntumad ristallergiad:

kui teil on allergia kase õietolmu vastu, siis võib teil olla allergia ka nt

värske õuna, pirni,

kiivi, köögiviljade, pähklite, värske tomati, porgandi, selleri või

maitseainete suhtes.

kui teil on allergia õietolmu vastu, siis võib teil olla allergia ka näiteks

mee, teraviljade või

taimeteede suhtes.

Toiduallergia ehk toiduaine

ülitundlikkuse korral peate rangelt

vältima uut kokkupuudet teadaoleva

ühe või mitme toiduallergeeniga.

Oluline on värskes õhus viibimine ja

igapäevane kehaline koormus

kestvusega vähemalt 30 minutit!
Oluline on värskes õhus viibimine ja

igapäevane kehaline koormus

kestvusega vähemalt 30 minutit!



LUU-JA LIHASKONNA
VAEVUSTEGA
INIMESTELE
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Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt

diagnoositud haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise

harjumused väga põhjalikult läbi mõtlema.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on luu-

ja lihaskonnahaigused.

Väga erinevatel põhjustel tekkinud ja pikka aega kestnud aine-

vahetushäired võivad kahjustada lihaskoe, kõhrkoe ja luukoe rakkude

struktuuri. Tervislik toitumine, normaalne kehakaal ja varajane ning

asjalik käe-, jala-, selja- või kaela piirkonna luu- ja lihaskonnavaevuste

taastusravi aitab säilitada teie pikaajalist töövõimet.

Sagedamini esinev autoimmuunhaigus on hulgiliigeste põletik ehk

reumatoidartriit, mille avaldumisel on osa pärilikul eelsoodumusel ja

pikka aega kestnud mitmete liigeste põletikul. Haiguse puhul

kahjustuvad liigesepinnad, mis omakorda põhjustavad kroonilist valu,

liigeste moondumist ja piiravad liikumist. Levinumad luu- ja lihaskonna-

haigused on podagra, psoriaatriline artriit, bursiit, degeneratiivsed diski

muutused, skolioos, artropaatiad.

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

TOITUMIS-
SOOVITUSED

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAMA PEATE, ET

�
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Lihas-, kõhr- ja luukoe ainevahetust aitab parandada kehakaalu norma-

liseerimine. Vähendage liialdamist nisujahu sisaldavate pagari-, kondiitri- ja

pastatoodete tarbimisega! Pigem kasutage gluteenivabasid jahusid.

valgud annaksid 10 - 20% energiast

süsivesikud annaksid 50 - 60% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud

rasvhapped ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata rasv-

happed 10-15% ja polüküllastumata rasvhapped 5-10% toiduenergiast.

Tähtis on oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete saamine toiduga (neid rasv-

happeid on oliiviõlis, sojaõlis, rapsiõlis, kalaõlides, tursamaksaõlis, mere-

kalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste krooni-

liste haiguste riskiteguriks.

�
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täisväärtuslik toit peab sisaldama küllaldaselt vitamiine ja mineraalaineid.

Vajadusel tarvitage vitamiini D toidulisandina.

vett arvestage 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi spetsiaal-

selt (lisaks) joodud veena.

piirake soola liigtarbimist (nt söögisoola, puljongikuubikuid, soolakala, soola-

seeni, soolaliha, konserve, kartulikrõpse, soolapähkleid).

SOBIVAD TOIDUD

- teraviljatooted

-  puu- ja köögiviljad

-  kõik kaunviljad

-  piimatooted, mis rikastatud vitamiiniga D või probiootikumidega,

kohupiim, juust, kitsepiim

-  lõhe, forell, koha

-  linnuliha

-  kanamuna, vutimuna

-  rapsiõli, oliiviõli, viinamarjaseemneõli

-  suhkur, mesi, tume šokolaad

nisujahu, nisujahutooted, müsli, küpsised

-  puuviljakonservid, spinat, rabarber

-  rasvane sealiha, suitsusink

-  keeduvorstid, viinerid, sardellid, salaami

-  lihakonservid, lihapuljongid

-  maks, neerud

-  tehismagustajad, karrageen, tehisvärvid

-  alkohoolsed joogid

MITTESOBIVAD TOIDUD

-

LUU-JA LIHASKONNA
VAEVUSTEGA
INIMESTELETervisliku toitumise kõrval on suur

tähtsus taastusravil: liikumisravil,

ravivõimlemisel, soojusprotseduuridel,

mähistel, kompressidel, mudaravi,

saviravil, turbaravil, osokeriitravil.



TOITUMIS-
SOOVITUSED

SÜDAME- JA
VERESOONKONNA-

HAIGUSTEGA
INIMESTELE
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Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt diagnoositud

haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise harjumused väga

põhjalikult läbi mõtlema.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on südame-

veresoonkonnahaigustest tingitud vaevused.

Sagedamini esinevad südame- ja veresoonkonnahaigused on kõrgvere-

rõhktõbi, südame isheemiatõbi, kardiomüopaatia, südame-lihase põletik,

südame rütmihäired, südamepuudulikkus, südame infarkt, insult, kaasnevad

kroonilised neeruhaigused.

Tasakaalustatud toitumise ja teiste tervislike eluviisidega on võimalik

ennetada südame- ja veresoonkonnahaiguste riskitegurite avaldumist

tõsiste haiguste põhjustajatena. Kontrolli all saate hoida oma vererõhku ja

kolesteroolitaset, ennetada ülekaalu, rasvtõve ja diabeedi kujunemist/

avaldumist, te saate loobuda suitsetamisest ja ülemäärasest alkoholist, saate

olla füüsiliselt aktiivsem ja liikuda rohkem.

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE

Iga päev peaks olema teie menüüs midagi alljärgnevatest toidu-gruppidest:

tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

teraviljatooted

täistera-rukkijahu, tume riis, hirss, tatar, kaerahelbed, odratangud,

mitmeviljahelbed ja pudrud nendest.

kartul, aedvili

tomat, värske kurk, kabatšokk, peakapsas, peet, kartul, porgand, mugulsibul,

küüslauk, porrulauk, maitseroheline, salat, brokoli

puuviljad ja marjad

õunad, ploomid, pirnid, tsitrusviljad, mustikad, mustsõstrad, mahlad

�

�

�

�

�

�

� piim ja piimatooted

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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kasutage vähemalt 2,5%-st piima, mis tagab vitamiinide A ja D normaalse

omastamise. Piimasuhkru ehk laktoosi talumatuse korral sobivad pett, keefir,

jogurt, hapukoor, juust liha, kala, muna

väärtuslike valkude allikad on muna, lahja sea-, veise- ja lambaliha, kanaliha,

rasvane kala, heeringas

rasvamäärded, toiduõlid

eelistage taimset päritolu rasvu nagu pähklid, seemned, oliivi- ja rapsiõli

Menüü sisaldab toiduaineid kõikidest toidurühmadest, kuid põhirõhk olgu

puu- ja köögiviljadel ning teraviljatoodetel!

valgud annaksid 10-20% energiast

süsivesikud annaksid 50-60% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud rasv-

happed ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata

rasvhapped 10-15% ja polüküllastumata rasvhapped 5-10% toiduenergiast.

Tähtis on omega-3 ja omega-6 rasvhapete saamine toiduga (neid on oliiviõlis,

rapsiõlis, pähklites, seemnetes, idudes, merekalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste krooni-

liste haiguste riskiteguriks.

vett arvestage 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi

spetsiaalselt (lisaks) joodud veena.

ööpäevane maksimaalne lubatud soola kogus on naistel 5 g ehk 1 triiki

teelusikatäis ja meestel 6 g.

vähendage nisujahu osakaalu, teile on soovitatavad gluteenivabad jahud.

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAMA PEATE, ET

1 g soola sisaldab 400 mg naatriumi.

SOBIVAD TOIDUD

-  täisteratooted: rukis, kaer, oder, tatar, hirss, riis, neist

-  valmistatud pudrud, kama

-  kanepiseemne-, linaseemne- ja valge lupiini jahud

-  gluteenivabad tooted teraviljatalumatuse korral

-  kaunviljadest herned, oad, sojatooted

-  värsked puu- ja köögiviljad, eriti brokoli, kõrvits

-  piimatooted, mis rikastatud vitamiiniga D

-  probiootikumidega piimatooted, kitsepiim

-  kohupiim, juust, sõir

-  erinevad kalad (lõhe, forell, makrell), tursamaksaõli

-  linnulihad

-  kana- või vutimunad

-  rapsi-, oliivi- ja viinamarjaseemneõli

-  mesi, tume šokolaad

-  kvaliteetne punane vein mõõdukas koguses (mitte üle 100 ml

-  korraga ja mitte üle 3 korra nädalas)

-  pan-sool, maitsetaimed, kaneel, vürtsid

-  nisujahu, nisujahutooted, müsli, küpsised

-  rasvane sealiha, peekon, maasuitsusink

-  praetud toidud, linnunahk

-  keeduvorstid, viinerid, sardellid, salaami

-  liha-, kala- ja puuviljakonservid

-  soolaliha ja -kala

-  puljongikuubikud, soolaseened,  kartulikrõpsud, soolapähklid

-  lisatud suhkur, suhkruasendajad, maiustused

-  alkohoolsed joogid ( lubatud on mõõdukas koguses punast

veini)

MITTESOBIVAD TOIDUD

VERESOONKONNA-
HAIGUSTEGA

INIMESTELEOluline on igapäevane kehaline koormus

kestvusega vähemalt

30 minutit!



AINEVAHETUS-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

TOITUMIS-
SOOVITUSED

Diabeet

�

�

�

�

�

Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt

diagnoositud haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise

harjumused väga põhjalikult läbi mõtlema.

Ainevahetushaiguste hulka kuulub palju päriliku eelsoodumusega haigusi

nagu fenüülketonuuria, klassikaline galaktoseemia, mukopolüsahhari-

doosid, mitokondriaalsed haigused, uurea tsükli defektidega haigused

Sagedamini esinevad ainevahetushaigused on suhkurtõbi ehk diabeet ja

podagra.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on

diagnoositud diabeet.

1. tüübi diabeet on insuliini tootmishäirega geneetilise taustaga

autoimmuunhaigus. Seda esineb umbes 5-10% diabeedijuhtudest.

2. tüübi diabeet tekib peamiselt vanemaealistel ülekaalulistel ja vähese

liikuvusega inimestel, kellel väheneb insuliini tootmine või selle efektiivsus.

Seda esineb umbes 90-95% diabeedijuhtudest.

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

Kompleksne ravi on suunatud diabeedi riskiteguritele: valedele toitumis-

harjumustele, ülekaalule, kehatüve rasvumusele, vere kõrgele koleste-

roolitasemele; ebatervislikele eluviisidele: suitsetamisele, alkoholi tarbi-

misele, vähesele liikumisele.

Stabiilne normilähedane veresuhkru tase aitab aeglustada diabeedi

tüsistuste (gangreeni, insuldi, infarkti, neeru veresoonte ja närvisüsteemi

kahjustuste) progresseerumist.

�

�

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAGE, ET

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Eelistage madala süsivesikute sisaldusega ehk madala glükeemilise

indeksiga (GI) toiduained.

Kõrge glükeemilise indeksiga (GI) toiduainete tarbimist peaksite vältima

või tarbida väga tagasihoidlikult, nt suhkrut, karastusjooke, kartulit,

banaani, saia, valget riisi, makarone, maisi, müslit. Vähendage nisujahu

osakaalu, soovitatav on kasutada gluteenivabasid jahusid.

valgud annaksid 10-20% energiast

süsivesikud annaksid 45-50% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud

rasvhapped ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata

rasvhapped 10-15% ja polüküllastumata rasvhapped 5-10% toidu-

energiast. Tähtis on omega-3 ja omega-6 rasvhapete saamine toiduga

(neid on oliiviõlis, rapsiõlis, pähklites, seemnetes, idudes, merekalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste

krooniliste haiguste riskiteguriks.

vett arvestage 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi

spetsiaalselt (lisaks) joodud veena.

ööpäevane soola vajadus on naistel 5 g ehk 1 triiki teelusikatäis ja meestel

6 g.

1 g soola sisaldab 400 mg naatriumi.

MITTESOBIVAD TOIDUD

-  nisujahu, manna, müsli, nisusai, küpsised, pastatooted

-  rasvane sealiha, peekon, maasuitsusink

-  praetud toidud, linnunahk

-  keeduvorstid, viinerid, sardellid, salaami

-  liha-, kala- ja puuviljakonservid

-  soolaliha, -kala

-  puljongikuubikud, soolaseened,  kartulikrõpsud, soolapähklid

-  lisatud suhkur, suhkruasendajad

-  alkohoolsed joogid

SOBIVAD TOIDUD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-  täisteratooted: rukis, kaer, oder, tatar, hirss, tume riis

värsked puu- ja köögiviljad, eriti brokoli, paprika, kõrvits

kõik kaunviljad

piimatooted, mis on rikastatud vitamiiniga D

probiootikumidega piimatooted, kitsepiim

kohupiim, juust, sõir

erinevad kalad (lõhe, forell, makrell), tursamaksaõli

linnulihad

kana- või vutimunad

rapsi-, oliivõli

mesi, tume šokolaad

pan-sool, maitsetaimed, kaneel, vürtsid

tärkliserikkaid toite tarbige väga mõõdukalt

AINEVAHETUS-
HAIGUSTEGA

INIMESTELEOluline on igapäevane kehaline koormus

kestvusega vähemalt

30 minutit!



AINEVAHETUS-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE
Podagra

�

�

�
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Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt diagnoo-

situd haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise harjumused

väga põhjalikult läbi mõtlema.

Ainevahetushaiguste hulka kuulub palju päriliku eelsoodumusega haigusi

nagu fenüülketonuuria, klassikaline galaktoseemia, mukopolüsahhari-

doosid, mitokondriaalsed haigused, uurea tsükli defektidega haigused.

Sagedamini esinevad ainevahetushaigused on suhkurtõbi ehk diabeet ja

podagra.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on

podagrast põhjustatud vaesused.

Podagra on puriini ainevahetuse häire, mis iseloomustab ensüümidefekt ja

kusihappesoolade kuhjumine veres ja liigeseid ümbritsevates kudedes.

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

Podagra teket soodustavad halvad toitumisharjumused – rikkalik liha ja

alkoholi tarbimine. Dieet ei pea olema range, kuid siiski tervisliku toitumise

põhimõtteid arvestav.

Parim on, kui loomset päritolu valkude peamisteks allikateks oleksid muna

ja piimatooted. Dieediga piiratakse valkude liigtarbimist, kuid eriti peate

vältima puriiniderikkaid toiduaineid, nt kalamarja, maksa, liha, kalu.

�

�

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAGE, ET

�

�

�

�

�
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Toit peab olema mitmekesine ja sisaldama mõõdukalt valke, rasvu, süsivesikuid

ja kiudaineid. Ülekaalulistele inimestele ei sobi kiire kehakaalu langetamine,

kuna sel juhul on oht kusihappe taseme tõusuks.

Podagra ägenemise ajal võite loobuda liha-kalarühma toiduainete tarbimisest

ja kindlasti peate loobuma alkoholi tarvitamisest!

valgud annaksid 10-15% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud

rasvhapped ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata

rasvhapped 10-15% ja polüküllastumata rasvhapped 5-10% toiduenergiast.

Tähtis on omega-3 ja omega-6 rasvhapete saamine toiduga (neid leidub

oliiviõlis, rapsiõlis, pähklites, seemnetes, idudes, merekalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste krooniliste

haiguste riskiteguriks.

süsivesikud annaksid 50-60% energiast

vett arvestage 25-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi spetsiaalselt

(lisaks) joodud veena.

ööpäevane soola vajadus naistel on 5 g ehk 1 triiki teelusikatäis ja meestel 6 g.

1 g soola sisaldab 400 mg naatriumi.

oder, nisu, manna, müsli, nisusai, rasvased pirukad ja küpsised,

pastatooted

köögiviljadest lillkapsas, spinat, spargel, rabarber, seened

kaunviljad

viinamarja-, õuna-, punasesõstra-, rabarberimahl

vasikaliha, rasvane sealiha, suitsuliha, lihapuljongid

maks, kops, neerud, aju

puriiniderikas linnunahk

keeduvorstid, viinerid, sardellid, salaami

sardiinid, heeringas, makrell, tursk, sprotid, kalamari, krabid, krevetid

liha-, kala-, köögivilja- ja puuviljakonservid

soolaliha, -kala

puljongikuubikud, kartulikrõpsud, soolapähklid

sünteetilised suhkruasendajad, pärm, sinep, äädikas

alkohoolsed joogid

MITTESOBIVAD TOIDUD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SOBIVAD TOIDUD

-  täisteratooted: tatar, kaer, hirss, riis, rukis, gluteenivabad jahud

-  värsked puu- ja köögiviljad, eriti kapsamahl, brokoli, peet, kõrvits, kurk

-  piim ja piimatooted, mis rikastatud vitamiiniga D

-  probiootikumidega piimatooted, kitsepiim

-  kohupiim, juust, sõir, hapukoor

-  kaladest lõhe, forell; tursamaksaõli

-  piiratud koguses linnulihad: kana, vutt

-  piiratud koguses lahja sea-, veise-, lambaliha

-  piiratud koguses  kana- ja vutimune

-  rapsi-, oliiviõli, kõrvitsaseemned

-  piiratult lisatud suhkur, mesi, šokolaad

-  alkaalsed mineraalveed, taimeteed, oakohv, kakao

-  piiratult maitseaineid (pipart, muskaati, kaneeli, sidrunhapet)

-  pan-sool

-  vajadusel polüvitamiinide ja mineraalainete (magneesiumi, tsingi,

-  seleeni, kaaliumi, kaltsiumi) lisatarbimine

AINEVAHETUS-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

TOITUMIS-
SOOVITUSED

Oluline on toitumisharjumuste ja

elustiili muutus koos igapäevase

kehalise koormusega vähemalt

30 minutit!



TOITUMIS-
SOOVITUSED
SEEDETRAKTI-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

Tsöliaakia

�

�

�

�
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Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt diagnoositud

haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise harjumused väga

põhjalikult läbi mõtlema.

Sagedasemad seedetraktihaigused on tsöliaakia ehk gluteen-enteropaatia,

piimasuhkru- ehk laktoositalumatus ja maksa-sapiteede haigused.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on

diagnoositud tsöliaakia.

Tsöliaakia kui autoimmuunhaiguse vallandavaks teguriks on nisuvalgu glu-

teeni laguprodukt gliadiin, rukkivalk sekaliin, odravalk hordeiin ja kaeravalk

aveniin.

Ranget gluteenivaba dieeti peavad jälgima need inimesed, kellel on

diagnoositud tsöliaakia peensoole limaskesta biopsia alusel!

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

Tasakaalustatud toitumine peab vältima tsöliaakiale iseloomulikku

kõhupuhitust, kõhuvalu või kõhulahtisuse teket.

�

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAGE, ET

�

�

�

�
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Toit on mitmekesine ja sisaldab küllaldaselt valke, rasvu, süsivesikuid,

kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Tsöliaakia võimalik esinemine koos

teiste haigustega mõjutab personaalset toitumissoovitust.

Range gluteenivaba dieet ei sisalda rukist, otra, nisu, kaera ja nendest

valmistatud toite.

Lubatud on riis, tatar, hirss, mais, mis oma valgulise koostise tõttu on

tsöliaakiahaigele täiesti ohutud.

valgud annaksid 10-20% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud rasvhapped

ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata rasvhapped 10-15%

ja polüküllastumata rasvhapped 5-10% toiduenergiast. Tähtis on omega-3 ja

omega-6 rasvhapete saamine toiduga (neid leidub oliiviõlis, rapsiõlis, pähklites,

seemnetes, idudes, merekalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste krooniliste

haiguste riskiteguriks.

süsivesikud annaksid 50-60% energiast

vett arvestage 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi spetsiaalselt

(lisaks) joodud veena.

ööpäevane soola vajadus naistel on 5 g ehk 1 triiki teelusikatäis ja meestel 6 g.

1 g soola sisaldab 400 mg naatriumi.

MITTESOBIVAD TOIDUD

-  erinevad nisujahud, kamut, kuskuss

-  pagari- ja kondiitritooted, müsli, gluteenisisaldusega kama

-  hakkliha, kui sisaldab gluteeni (vaata pakendit!)

-  vorstid, viinerid, sardellid gluteenisisaldusega

-  liha-, kala- ja puuviljakonservid

-  puljongikuubikud, soolaseened,  kartulikrõpsud, soolapähklid

-  lisatud suhkur, suhkruasendajad

-  alkohoolsed joogid

SOBIVAD TOIDUD

-  riis, tatar, hirss, mais, kinoa

gluteenivabad jahud, nendest  valmistatud tooted

kanepiseemne-, linaseemne- ja valge lupiini jahud

värsked puu- ja köögiviljad

kõik kaunviljad

piimatooted, mis rikastatud vitamiiniga D

probiootikumidega piimatooted, kitsepiim

kohupiim, juust, sõir

erinevad kalad (lõhe, forell, makrell), tursamaksaõli

linnulihad

kana- või vutimunad

rapsi-, oliiviõli

mesi, tume šokolaad

pan-sool, maitsetaimed, kaneel, vürtsid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEEDETRAKTI-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE
Rangelt on keelatud

nisu, rukis, oder, kaer!

Oluline on kehakaalu säilitamine normi

piirides ja igapäevane

kehaline koormus kestvusega

vähemalt 30 minutit!



Laktoositalumatus
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Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt diagnoo-

situd haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise harjumused

väga põhjalikult läbi mõtlema.

Sagedasemad seedetraktihaigused on tsöliaakia ehk gluteenenteropaatia,

piimasuhkru- ehk laktoositalumatus ja maksa-sapiteede haigused.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on

diagnoositud hüpolaktaasia.

Hüpolaktaasia ehk piimasuhkru talumatus on ainevahetushaigus, mille

korral esineb piimasuhkru ehk laktoosi imendumishäire, mis omakorda

tuleneb laktoosi lõhustava ensüümi laktaasi vähesusest või puudumisest.

Hüpolaktaasia ei ole piimaallergia.

Hüpolaktaasiaga võib kaasneda osteoporoos, kuid seda saab vältida

tasakaalustatud toitumisega.

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAGE, ET

�
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Toit on mitmekesine ja sisaldab küllaldaselt valke, rasvu, süsivesikuid,

kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Laktoosivaba dieet võib olla osaliselt

või täielikult piimasuhkru- ehk laktoosivaba, kuna laktoositaluvus on

individuaalselt erinev. Piimasuhkru talumatus võib kombineeruda toidu-

allergia, diabeedi, tsöliaakia või mõne muu soolehaigusega.

valgud annaksid 10-20% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud

rasvhapped ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata

rasvhapped 10-15% ja polüküllastumata rasvhapped 5-10% toiduenergiast.

Tähtis on omega-3 ja omega-6 rasvhapete saamine toiduga (neid

rasvhappeid on oliiviõlis, rapsiõlis, pähklites, seemnetes, idudes, mere-

kalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste

krooniliste haiguste riskiteguriks.

süsivesikud annaksid 50-60% energiast

vett arvestage 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi

spetsiaalselt (lisaks) joodud veena.

ööpäevane soola vajadus naistel on 5 g ehk 1 triiki teelusikatäis ja meestel 6 g.

1 g soola sisaldab 400 mg naatriumi

MITTESOBIVAD TOIDUD

-  lehmapiim (100 ml sisaldub kuni 5 grammi laktoosi)

-  piimajäätis, kohvikoor, vahukoor, puding, jogurt

-  nisujahu, nisujahutoodete liigtarbimine

-  rasvane sealiha, peekon, maasuitsusink

-  praetud toidud, linnunahk

-  keeduvorst, viinerid, sardellid, maksavorst, pasteet

-  liha-, kala- ja puuviljakonservid

-  soolaliha ja -kala

-  puljongikuubikud, soolaseened,  kartulikrõpsud, soolapähklid

-  piimašokolaad, sünteetilised suhkruasendajad, toiduvärvid

-  alkohoolsed joogid

TOITUMIS-
SOOVITUSED
SEEDETRAKTI-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

SEEDETRAKTI-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

SOBIVAD TOIDUD

-  täisteratooted: rukis, kaer, oder, tatar, hirss, tume riis

-  kanepiseemne-, linaseemne- ja valge lupiini jahud,

-  kamajahu

-  gluteenivabad tooted teraviljatalumatuse korral

-  värsked puu- ja köögiviljad

-  kõik kaunviljad

-  piim, kohupiim, juust, jogurt

-  erinevad kalad (lõhe, forell, makrell), tursamaksaõli, mage

-  heeringas

-  linnulihad: kana, kalkun, part, hani, vutt

-  kanamuna, vutimuna

-  rapsi-, oliiviõli

-  piiratult suhkur, mesi, tume šokolaad

-  pan-sool, maitsetaimed, kaneel, vürtsid

Oluline on luuhaiguse ehk

osteoporoosi vältimine ja igapäevane

kehaline koormus

kestvusega vähemalt 30 minutit!



Maksa- ja sapivaevused

�

�

�

Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt diagnoositud

haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise harjumused väga

põhjalikult läbi mõtlema.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on maksa-

ja sapihaigused ja vaevused.

Hepatiit ehk maksapõletik, sapikivitõbi ja sapipõiepõletik on difuusse

endokriinse sekretsiooni- ja funktsioonihäire põhjuseks. Maksahaiguse

progresseerumisel võivad kaasneda vesilahustuvate vitamiinide, eriti

vitamiinide B1, B6, B12, niatsiini ja foolhappe, aga ka rasvlahustuvate

vitamiinide A, D, E, K, ja mineraalainete, eriti vase ja raua defitsiidist tingitud

ainevahetushäired.

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

ARVESTAGE, ET

�

�

�

�

�

�

�

valgud annaksid 10-20% energiast

süsivesikud annaksid 50-60% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud

rasvhapped ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata

rasvhapped 10-15% ja polüküllastumata rasvhapped 5-10%

toiduenergiast. Tähtis on omega-3- ja omega-6-rasvhapete saamine

toiduga (neid rasvhappeid on oliiviõlis, rapsiõlis, pähklites, seemnetes,

idudes, merekalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste

krooniliste haiguste riskiteguriks.

vett arvestage 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi

spetsiaalselt (lisaks) joodud veena.

ööpäevane soola vajadus naistel on 5 g ehk 1 triiki teelusikatäis ja

meestel 6 g.

1 g soola sisaldab 400 mg naatriumi.
PERSONAALNE MENÜÜ

� Toit peab olema mitmekesine ja sisaldama küllaldaselt valke, rasvu,

süsivesikuid, kiudaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Soovitatud on

, mis ei põhjusta mehhaanilisi,

termilisi ja keemilisi ärritusi. Sööge vajadusel 5-6 korda päevas, aga

toiduportsjon olgu kindlasti mõõdukas (300-500 grammi). Toiduainete

valikul on osalised piirangud. Päevane kolesterooli tarbimine võiks jääda

vahemikku 200-300 mg.

kergendatud seedetrakti säästev toit

MITTESOBIVAD TOIDUD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rukkileib, nisujahu, pastatooted

kaalikas, tomat, paprika, hapukurk, hapukapsas, redis, sibul, küüslauk

õun, pirn, kiivi, tsitrusviljad, värsked marjad

kuivatatud oad ja herned

rasvane sealiha, suitsusink

toores munakollane, praetud muna

maks, maksapasteet, linnunahk

keeduvorst, viinerid, sardellid, maksavorst, pasteet

liha-, kala- ja puuviljakonservid

soolaliha, soolakala

puljongikuubikud, seened,  kartulikrõpsud, soolapähklid

šokolaad, halvaa

karboniseeritud joogid, oakohv, kakao

alkohoolsed joogid

sünteetilised suhkruasendajad, toiduvärvid

TOITUMIS-
SOOVITUSED
SEEDETRAKTI-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

SEEDETRAKTI-
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

SOBIVAD TOIDUD

-  täisteratooted: rukis, kaer, oder, tatar, hirss, riis, kama

erinevad pudrud, mis on keedetud veega või vähese piimaga

gluteenivabad kanepiseemne-, linaseemne- ja valge lupiini

jahud

värsked puu- ja köögiviljad, eriti peet, brokoli, kõrvits

kõik kaunviljad

fermenteeritud piimatooted, keefir, hapupiim, hapukoor,

biojogurt

erinevad juustusordid, sh kodujuust, kohupiim, sõir, või

erinevad kalad (lõhe, forell, makrell), tursamaksaõli

linnu-, sea- ja veiseliha

kana- või vutimunad

rapsi-, oliivi- ja  viinamarjaseemneõli

mesi, tume šokolaad

pan-sool, maitsetaimed, kaneel, vürtsid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oluline on dieedisoovituste jälgimine ja

igapäevane kehaline koormus

kestvusega vähemalt 30 minutit!



TOITUMIS-
SOOVITUSED

NÄRVISÜSTEEMI
HAIGUSTEGA

INIMESTELE

�

�

�

Normaalne söömine on tähtis osa inimese igapäevaelust, mis tagab

organismi normaalse funktsioneerimise. Kui teil on arsti poolt diagnoositud

haigus või haigused, peaksite oma toitumise ja toitumise harjumused väga

põhjalikult läbi mõtlema.

Käesolev toitumissoovituse voldik on mõeldud eelkõige teile, kel on

diagnoositud mõni närvisüsteemihaigus ja sellest tulenevad vaevused.

Närvisüsteemihaigused võivad olla orgaanilist, pärilikku või degeneratiivset

laadi. Toitumisharjumuste ja elustiili muutused aitavad ära hoida erinevatel

põhjustel tekkinud ja kaua kestnud ainevahetushäirete süvenemist (nt anee-

mia, toitainete vaegus, diabeet) ja närvisüsteemi haiguste progresseerumist.

TASAKAALUSTATUD TOITUMINE tagab põhitoitainete ja nendest saadava

toiduenergia tasakaalu, arvestab vanust, sugu, kehakaalu, kehalist koormust,

haigusseisundit ja väldib või vähendab riskitegurite kahjustavat toimet.

Oluline on igapäevane hommikusöök. Soovitatud on vähemalt kolm

põhitoidukorda ja kaks-kolm kerget vahepala, nt värsked puuviljad, võileib,

toorsalat. Joogiks soovitatakse värskelt pressitud puu- ja köögiviljamahla,

gaseerimata mineraalvett, joogivett.

Toidu valikul jälgige nelja reeglit: tasakaalustatus, mõõdukus, vajadusele

vastavus, mitmekesisus.

Piirake suhkru- ja rasvarikaste, samuti töödeldud toitude tarbimist nende

suhkrute ja rasvade varjatud kujul sisalduse tõttu. Toidu valmistamisel

vähendage soola kogust, toidu maitsestamisel kasutage maitsetaimi, ürte.

Toidu valmistamisel eelistage aurutamist, hautamist, keetmist, küpsetamist.

�

�

�

PERSONAALNE MENÜÜ

ARVESTAGE, ET

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Alatoitumuse korral suurendage toiduenergia hulka kuni 40-45 kcal/kg

kehakaalu kohta päevas.

valgud annaksid 10-20% energiast

süsivesikud annaksid 50-60% energiast

rasvad annaksid 25-30% energiast. Seejuures jälgige, et küllastunud

rasvhapped ja trans-rasvhapped annaksid alla 10%, monoküllastumata

rasvhapped 10-15% ja polüküllastumata rasvhapped 5-10% toiduenergiast.

Tähtis on omega-3- ja omega-6-rasvhapete saamine toiduga (neid leidub

oliiviõlis, rapsiõlis, pähklites, seemnetes, idudes, merekalades).

Küllastunud rasvhapete ja trans-rasvhapete liig on südame- ja teiste

krooniliste haiguste riskiteguriks.

mitmekesine toit sisaldab küllaldaselt rasvlahustuvaid vitamiine A, E, K, D.

Vajalikuks võib osutuda täiendav toidulisandite võtmine (et saada vitamiini D,

kaltsiumi, seleeni).

vett arvestage 28-35 ml/kg kehakaalu kohta, sealhulgas 2...3 klaasi

spetsiaalselt (lisaks) joodud veena.

ööpäevane soola vajadus naistel on 5 g ehk 1 triiki teelusikatäis ja meestel 6 g.

1 g soola sisaldab 400 mg naatriumi.

MITTESOBIVAD TOIDUD

-  nisujahu, nisujahutooted, müsli, küpsised

-  teravamaitseline juust, hallitusjuust, suitsujuust, rasvavaba

-  piim

-  rasvane sealiha, peekon, maasuitsusink, vorstitooted

-  praetud toidud, linnunahk

-  liha-, kala- ja puuviljakonservid, mis on säilitusainetega

-  liiga soolased liha- ja kalatooted, kuivsupid, kiirtoidud

-  puljongikuubikud, kartulikrõpsud, soolapähklid

-  karboniseeritud karastusjoogid, kange tee ja oakohv

-  sünteetilised suhkruasendajad, toiduvärvid

-  alkohoolsed joogid

SOBIVAD TOIDUD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

täisteratooted: rukis, kaer, oder, tatar, hirss, tume riis

kanepiseemne-, linaseemne- ja valge lupiini jahud, kamajahu

gluteenivabad tooted teraviljatalumatuse korral

värsked puu- ja köögiviljad

kõik kaunviljad

piim, kohupiim, juust, jogurt

erinevad kalad (lõhe, forell, makrell), tursamaksaõli, mage heeringas

linnulihad: kana, kalkun, part, hani, vutt

kanamuna, vutimuna

rapsi-, oliiviõli

piiratult suhkur, mesi, tume šokolaad

pan-sool, maitsetaimed, kaneel, vürtsid

NÄRVISÜSTEEMI
HAIGUSTEGA

INIMESTELE
Närvihaiguste taastusravis on oluline

toitumisharjumuste ja elustiili muutus,

hea uni kestvusega vähemalt 6-8 tundi

ööpäevas ja küllaldane igapäevane

kehaline koormus kestvusega

vähemalt 30 minutit.


