
Sa oled see, mida sa sööd
Siret Saarsalu

Taust

Toitumismeditsiin (MSc)
– Hohenheimi Ülikool, Saksamaa
– ETH Zürich, Šveits

OÜ Nutrilligent
– Toitumisnõustamine ja –teraapia, sporditoitumine
– Koolitused (Rahvatervise Akadeemia)

TÜ Kliinikum, Ühendlabor, Geneetikakeskus
– Toitumisterapeut

Teemad

• Milline toiduvalik aitab hoida ja taastada
tervist?

• Kuidas parandada töövõimet?
• Mida võiks arvestada toidutootjad?
• Lõunasöökidest, mis ei tee uniseks
• Energiat andvad vahepalad

Hippokrates (u 460 – 370 eKr)

“Olgu toit sulle ravimiks
ja 

ravim sulle toiduks.”

Toidusoovitused

• Söö vähemalt 5 portsjonit 
puu- ja köögivilja päevas

• Vähenda küllastunud 
rasvhapete tarbimist

• Vähemalt 3 toidukorda päevas
• Jne

Me kõik teame seda, aga kui 
palju me seda tegelikult 
jälgime?

Näide praktikast 1
34 a naine
Aeg Toit

9.30	Hommikusöök 1	dl	piima

80 g	kliihelbeid

16.00	Vahepala kruus	valget	teed

17.00	Lõunasöök väiksem kauss	porgandi-tomati-
läätsesuppi
5	singirulli	küüslaugu-juustuga

18.00	Vahepala 100 g	piimašokolaadi

22.00	Õhtusöök 20 mandlit

2	singirulli



Näide praktikast 2
Kellaaeg Toit

7.00	Hommikusöök Täisteramüsli	maasika-banaanijogurtiga

11.00 Lõunasöök Borš,	mannavaht	piimaga,	0.5	apelsini

15.00 Vahepala 1 pirn,	peotäis	pähkleid
16.30	– 18.30
saalitreening

20.00	Õhtusöök 1	banaan
Õunavesi

• u 1300	kcal
• SV	61%	(2.9	g/KK)
• V	11%	(0.5	g/KK)
• R	28%

• Kaal 70 kg
• Pikkus 172 cm
• Energiavajadus u 2700 kcal

Mineraalained

Vitamiinid Nälgimise ja toitainete puuduse 
mõju

• Stessitase tõuseb
• Lihasmass väheneb
• Kehakaal tõuseb
• Krooniline väsimus
• Seedeprobleemid
• Nõrk immuunsüsteem
• Kroonilised haigused
• ...

Neurotransmitterite rajad

Melatoniin

Serotoniin
Kaltsium

5-HTP
Biotiin,	B6-vitamiin,	tsink,	TMG

L-Trüptofaan
Folaat,	C-vitamiin,	TMG

Menüü koostamine

• 3 põhitoidukorda
• 1-2 vahepala

Angelika	Erin	“Lihtne	kaloriraamat”



Taimse toidu olulisus
• Toit, mis annab meile tõelist energiat:

– Kiudained
– Vitamiinid
– Mineraalid
– Fütotoitained

• näiteks karotenoidid, mida leidub rohelistes ja teistes
värvilistes köögiviljades, tugevdavad immuunsüsteemi

– Antioksüdandid
• taimedes antioksüdante keskmiselt 11.57 mmol/100g, 

loomsetes toiduainetes 0.18 mmol/100g
• positiivselt mõjub just taimne toit
• vähendavad põletikke, parandavad mälu ja meeleolu

à Madalam kogu- ja LDL kolesterool, vererõhk, 2 tüübi diabeedi
esinemissagedus, KMI, väiksem vähirisk

Homotsüsteiin

Referentsväärtus:	5-15	μmol/L
Ideaalne:	<6	μmol/L

Riskitegurid:
• Vähene	folaatide	ja	B12	tarbimine
• Vanus,	meessugu
• Östrogeeni	defitsiit
• Liigne	alkohol,	tee,	kohv,	suitsetamine
• Vähene	füüsiline	aktiivsus
• Stress	jm

Peedimahl

• Suur nitraadi sisaldus:
– Rukola, spinat, rabarber, amarant, peet

• Seni leitud mõju:
– Lõdvestav → laiendab veresooni → verevarustus paraneb
– Parem hapniku omastamise võime submaksimaalsel

koormusel
– Suurenenud vastupidavus ja saavutusvõime koormusel

kestvusega 6-30 min
– Alandab vererõhku

• Juua 5 dl peedimahla ca. 3 h enne starti
• Samal päeval antimikroobset suuvett mitte kasutada

Glükeemiline indeks (GI) ja 
koormus (GK)

• Näitab toidu mõju veresuhkru tasemele

Kõrgema	GK-ga Madalama	GK-ga

60	g	valget	riisi 120	g	täisterariisi
1	viil	saia 150	g	kaerahelbeid	
1 banaan 1.2	kg	marju
84	g tatart 300	g läätsesid
24	g	popcorni 500	g	maapähkleid
2	spl	kartulipüreed 130	g	odrakruupi

Glükeemiline koormus (GK)
1.2	kg	maasikaid ½	croissanti

74%	Kaaliumi
64%	Magneesiumi
40%	Rauda
32%	Kaltsiumi

90%	Vitamiin E
65%	Vitamiin B2
65%	Vitamiin B6
100%	Folaadid
100%	Vitamiin C

Transrasvhapped
34%	Soola
Vitamiine ja
mineraale 0-12%		

=

Milline on erinevus?



Levinud suupisted Paremad valikud

2P	Polüküllastamata	rasvhapped:
Asendamatud!
§ 1	osa	oomega-3:

ü Chia- ja	linaseemned
ü Kanepiseemned- ja	õli
ü Kreeka	pähklid
ü Rasvane	kala	(lõhe,	makrell	jne)

§ 1-2	osa	oomega-6:
ü Päevalilleõli
ü Viinamarjaseemneõli
ü Maisiõli
ü Liha,	piim 2P	Küllastunud	rasvhapped:

ü Šokolaad
ü Liha
ü Piimatooted
ü Kookoserasv

3P	Monoküllastamata	rasvhapped:
§ oomega-9:

ü Oliiviõli
ü Mandli- ja	seesamiõli
ü Avokaado
ü Maa- ja	pekaanipähklid,	mandlid

Rasvad
2P	Polüküllastamata	rasvhapped:
Asendamatud!
§ 1	osa	oomega-3:

ü Chia- ja	linaseemned
ü Kanepiseemned- ja	õli
ü Kreeka	pähklid
ü Rasvane	kala	(lõhe,	makrell	jne)

§ 1-2	osa	oomega-6:
ü Päevalilleõli
ü Viinamarjaseemneõli
ü Maisiõli
ü Liha,	piim 2P	Küllastatud	rasvhapped:

ü Šokolaad
ü Liha
ü Piimatooted
ü Kookoserasv

3P	Monoküllastamata	rasvhapped:
§ oomega-9:

ü Oliiviõli
ü Mandli- ja	seesamiõli
ü Avokaado
ü Maa- ja	pekaanipähklid,	mandlid

àEPA
àDHA

Rasvad

Vältida!:
Pakendil:	hüdrogeenitud taimne rasv
ü Kiirtoit
ü Töödeldud toit (koogid,	pirukad)
ü Krõpsud,	kreekerid,	küpsised
ü Töödeldud liha (hot	dog)
ü Friikartulid,	kananagitsad

Transrasvad
Mälu ja vaimne tervis

• Antioksüdandid, eelkõige C- ja E-
vitamiin

• Oomega-3-rasvhapped                     
(eelkõige EPA ja DHA)
• Muudavad rakumembraanid voolavaks, 

toodavad neuroneid kaitsvaid aineid
• Kalaõlis sisalduva DHA defitsiit panustab                  

vaimsete probleemide tekkimisse
• Tsink

• Vähemalt 2x nädalas kala ja muid 
mereande (vetikad, krevetid jne)

• Iga päev rohkesti rohelisi lehtvilju
• Karotenoidide- ja flavonoididerikkad 

köögiviljad
• Puuviljad ja marjad

• B-12- ja teised B-grupi vitamiinid



Parimad produktiivsuse tõstjad 
(WHO)

• Suvekuudel piisab 5-30 minutist päikesest päevas

• Parimad looduslikud allikad: 
• rasvane kala
• või
• muna
• maks

• � saab tavaliselt vaid 100 IUd päevas

• 1000 IU D-vitamiini saamiseks päevas:
• 10 klaasi D-vitamiiniga rikastatud piima
• 300 g lõhet

D-vitamiin

Näidismenüü
Kellaaeg Toit

7.00	Hommikusöök 60 g	täisterakaerahelbed
1	klaas	keefiri
100	g	vaarikaid

11.00 Lõunasöök 60 g	tatart	(kuivaine)
150	g	kana
Hiinakapsa-maisi-paprika-porgandi	salat

15.00 Vahepala 2 võileiba	(täisteraleib,	või,	salat,	juust,	tomat)
250	g	mustikaid

16.30	– 18.30		treening

18.45	Vahepala 1	banaan
100 g	Ricotta	kohupiima

20.00	Õhtusöök 60 g	kruupi
Köögiviljakaste	(purustatud	tomat	jne)
100	g	lõhe
Roheline	salat	pohladega

• 2000-2100 kcal
• SV 50% (3.8 g/KK)
• V 23% (1.7 g/KK)
• R 27%

Mineraalained

Vitamiinid Valmistoidu pahupool

• Rohkem	soola
• Maitsetugevdajad
• Lisarasv
• Vitamiinide	kadu
• Plastmasskarp



Mis on täissuitsuvorsti sees?

Täissuitsuvorst,	100	kg	

• 1990
Kõrgema	sordi	veiseliha	75	kg,	sea	ribipekk	25	kg	(kokku	100	
kg	puhast	liha),	pipar,	nitritsool,	muskaat,	suhkur.

• 2011	
Veiseliha	(49%),	sealiha	(13%),	seapekk,	joogivesi,	keedusool	
(kuni	3%),	tärklis,	piimavalk	(sh	laktoos),	lõhna- ja	maitseained	
(sh	sinep	ja	seller),	stabilisaatorid	E	450,	E	451,	antioksüdant	
E	301,	lõhna- ja	maitsetugevdaja	E	621,	happesuse	regulaator	
E	575,	toiduvärv	E	120,	säilitusaine	E	250.

Milliseid tooteid tarbija
eelistab?

• Rafineerimata
• Vähem suhkrut
• Vähem GMO
• Looduslähedane
• Mahe
• Head rasvad
• Hea pakend
• Probiootikumid

200 g kinoad
1 porgand
0.5 kurki
0.5 sibulat
1 küüslaugu küüs
100 g punaseid ube
spinatit või rukolat
oliiviõli
sidrun
sool, pipar

Loputa ja keeda kinoa, jäta mõnusalt sõmeraks. Keedetud kinoa 
segada riivitud porgandi, hakitud kurgi, sibula, küüslaugu ja 
spinati või rukolaga. Lisada loputatud oad, oliiviõli ja maitsestada 
rohke värske sidruni mahla, soola ning pipraga.

Kinoasalat Salatikarbike

Lambsalatit
1 apelsin
0.5 granaatõuna
1 avokaado
200 g punaseid läätsesid (keedetud)
1 sidrun
külmpressi oliiviõli
soovi korral kala

Keeda läätsed ja jäta veidi krõmpsuvad. Samal ajal tükelda apelsin ja 
avokaado ning puhasta granaatõun. Sega koostisosad lambsalatiga, 
pressi peale värske sidruni mahla, lisa veidi oliiviõli ja maitsesta
vajadusel soolaga. Juurde sobib väga hästi näiteks lõhe või forell.

Värvikas salat

1 keskmine avokaado
1 tomat
0.5 paprikat
0.25 kurki
1 purki kidney ube
0.25 punast sibulat
1 sidrun või laim
köömneid, koriandrit, tšillipulbrit, soola
oliiviõli

Loputa oad, haki köögivili, sega kõik omavahel 
kokku, lisa oliiviõli ja sidruni mahl, maitsesta.

Oasalat purgis



3 spl chia seemneid
200 ml mandli- või riisipiima
1 küpsem banaan
peotäis mustikaid või pool apelsini
1 spl kookoshelbeid
1 spl jahvatatud sarapuupähkleid
2 spl kaarobipulbrit (või 1 spl kakaod)
kaneeli, vaniljet

Pane kookos ja chia seemned purki, lisa mustikad, 
sarapuupähklijahu, kaarobi pulber, kaneel, vanilje ja mandli-
või riisipiim. Valmib paari tunniga.

Isevalmiv chia puding
• 150g kaerahelbeid
• 50g toortatart
• 50g päevalilleseemneid
• 10g kreeka pähkleid
• 75g linaseemneid
• 30g mandleid
• 30g kõrvitsaseemneid
• 30g kookoshelbeid
• 70g seesamiseemneid

• 60g Bitter šokolaadi
• 4 spl mett või 5-6 spl

vahtrasiirupit
• 200ml vett
• 1 spl kookosõli
• 30g kuivatatud aprikoose
• 200g kuivatatud ploome
• 4 munavalget

Pane suuremasse kaussi kaerahelbed, päevalille-, kõrvitsa- ja seesamiseemned, 
hakitud kreeka pähklid ja kookoshelbed. Tükelda šokolaad, aprikoosid ja 
ploomid ning jahvata tatar, linaseemned ja mandlid. Lisa kõik segule. Valmis 
segule lisada mesi või vahtrasiirup, vesi ja kookosõli. Kõige lõpus sega hulka
munavalged. Seejärel kuumuta ahi 150 kraadini, samal ajal laota segu
küpsetusplaadile. Küpseta ahjus 25 minutit. Saab täpselt ühe plaaditäie (25-30 
ruudukest), mis hiljem lõigata müsliribadeks või -ruudukesteks.

Kodune müslibatoon

Läätsemuffinid (12 tk)
200 g punaseid läätsesid (keetmata)
100 g kookosrasva
3 muna
10 g küpsetuspulbrit
20 g kaarobipulbrit või toorkakaod
100 g palmisuhkrut või toor-roosuhkrut

Keeda punased läätsed ning kurna vesi, nii et läätsed jääksid 
võimalikult kuivad. Sulata kookosrasv veevannil. Mikserda 
munad koos suhkruga kohevaks ning lisa rahulikult segades 
läätsed, kookosrasv, kakao ja küpsetuspulber. Sega ühtlaseks 
ning jaota muffinivormi. Küpseta 180 � juures 20-30 minutit. 
Kontrolli puutikuga, kas on valmis.

150 g külmutatud köögiviljasegu
2 muna
2 spl tatrajahu
10 g soolalõhe või sinki

Klopi muna, lisa jahu, lõigutud lõhefilee ja 
köögiviljasegu. Määri vorm kookosõliga ja aseta 
segu vormi. Küpseta u 30 min 180 � juures.

Muna-köögiviljamuffinid (5 tk)

2 banaani
2 spl maapähklivõid
200 ml mandlipiima
Veidi kaneeli ja kurkumit
100 g (8 spl) astelpajumarju

Blenderda kõik koostisosad smuutiks.

Sametine üllatus Ajuturguti 
1 banaan
½ tassi mustikaid
2 spl kooritud kanepiseemneid
½ tassi mahedat õunamahla või vett
1 spl letsitiini

Pane blenderisse ja purusta mõnusaks smuutiks. 
Naudi lonkshaaval.

Inspiratsioon: K. Holsting



300 g kikerherneid
1 suurem küüslauguküüs
2 spl tahinit ehk seesamiseemnepastat
(võib proovida ka tavalisi eelnevalt jahvatatud seesamiseemneid) 

Sool, pipar, soovi korral Cayenne’i pipart
Oliiviõli
Sidrun

Loputa kikerherned rohke veega, nõruta ja püreesta
saumikseriga. Lisa jämedalt hakitud küüslauk, tahini, sidrunimahl, 
maitseained, oliiviõli ja sega/mikserda ühtlaseks massiks. Süüa
näkileiva või köögiviljakangidega, panna leivakorvikestesse või
kasutada kastmena.

Köögivili hummusega Mõned nipid

• Väldi suuri veresuhkrukõikumisi, tuues sisse
vahepalasid

• Muuda tervislikud vahepalad lihtsamini
kättesaadavaks kui vähem tervislikud

• Vali söögikoht välja juba enne, kui näljaseks muutud
• Kui tellid lõuna kontorisse, tee seda kohe peale 

ennelõunast vahepala
à uuringud näitavad, et me suudame soolale, 
kaloritele ja rasvale paremini vastupanu osutada, kui
oleme mõtetega tulevikus

Väikesed muutused saavad 
kergemini harjumuseks!

“Meid määrab see, mida
me korduvalt teeme. 
Seega, täiuslikkus pole
tegu, vaid harjumus.” 
Aristotle

Mida	saan	MINA	juba	
TÄNA	paremaks	muuta??

TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA

• Toitumisnõustamise õpe
• I moodul 21.10.2016 – 6.10.2017

Tänan!

SIRET SAARSALU

Koolitused:
www.rahvatervis.ee

f / rahvaterviseakadeemia

Toitumisalane konsultatsioon:
www.nutrilligent.ee

f / nutrilligent

siret@nutrilligent.ee
Tel +372 5557 4423


