
Ülle Laasner, maakonna 
tervisedendaja

Mai lõpus tunnustasid Ra
pla maavanem Tõnis Blank, 
maakonna tervisenõukogu 
esimees  Elari Hiis ja Rap
lamaa Omavalitsuste Liidu 
juhatuse esimees Margus 
Jaanson Raplamaa inimeste 
heaolu eest seisjaid: viiendat 
aastat tervisedendajaid ja 
sotsiaaltöötajaid ning esma
kordselt noorsootöötajaid. 
Teist korda aga tunnustati 
Raplamaa omavalitsusi kon
kursi „Kõige turvalisem vald“ 
raames, millest võtsid osa 
kuus omavalitsust, kes kõik 
on kiiduväärt!

Raplamaa 
tervisedendaja 2015  
Õie Kopli oli Raplamaal pääs
tevaldkonna ennetustöötaja 
ligi kaheksa aastat ning teda 
võib julgelt pidada päästealase 
ennetustöövõrgustiku loojaks 
Raplamaal. „Kaitse end ja 
aita teist“ (KEAT) projekt ja 
maakondlik ohutuspäev on 
kõige suurejoonelisemad näi
ted sellest, mida ta on aastaid 
ise vedanud. Eakatele on ta 
kirjutanud kaks ohutusalast 
näidendit, mis on tuntust 
kogunud nii maakonnas kui 
üle Eesti. Jõudu Õiele sellest 
aastast noorsoopolitseiniku 
raskes töös!
Nominendid:
Eve Veimann - Kehtna 
pereõde
Sirli Arro – Eesti Punase 
Risti Raplamaa seltsi 

sekretär
Miralda Sildvee – Kaiu 
põhikooli õpetaja
Tyrone Laasme – Raplamaa 
diabeetikute seltsi juht
Valtu spordimaja – tervi
sespordikeskus

Raplamaa 
sotsiaaltöötaja 2015  
Tõnis Vaik on töötanud Käru 
vallavalitsuses sotsiaalnõu
nikuna ning Rapla maavalit
suses haridus ja sotsiaalosa
konna juhataja asetäitjana 
sotsiaalhoolekande alal. Tõnis 
arendas sotsiaaltöötajate 
võrgustiku ühiseks meeskon
naks, pakkudes järjepidevalt 
ka kovisooni võimalust. 
Koostöö ja võrgustik olid 
ja on Tõnise jaoks olulised 
märksõnad. Tõnis tegi maa
konna sotsiaaltööd südamega 
ja muretses valdkonna arengu 
pärast. Maakonna tasandil 
endast 100% realiseerinuna 

Tervise Edendaja
September 2015  Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014. Rapla maakonna tervisedenduslik projekt 2015.

Sööge köögivilju!
Ülle Laasner 
tervisedenduse spetsialist

Tervise Arengu Instituut jätkab 14. septemb
rist köögiviljade söömist edendavat teavitust 
„Köögiviljad kaalu ei kasvata,“ mille eesmärk on 
näidata, et rohkelt köögivilju sisaldav toit aitab 
tervislikku kehakaalu hoida või seda alandada. 
Tänu suurele vee ja kiudainetesisaldusele täidavad köö
giviljad hästi kõhtu, aga annavad samas vähe energiat. 
Neis on ka minimaalselt rasvu. Kui süüa palju köögivil
ju, saab kõhu täis juba väiksema energiakoguse juures, 
mis aitabki tagada normaalset kehakaalu. Eelmise 
aasta andmetel on Eestis ligi 60% meestest ja pea pooled 
naistest ülekaalulised või rasvunud. Liigne kehakaal on 
aga mitmete haiguste või tervisehäirete riskifaktoriks. 
Minimaalne tarbitav kogus köögivilju päevas oleks 
300 grammi (kolm peotäit). Eelistama peaks värskeid 
või külmutatud vilju konserveeritutele ning arvesse 
lähevad köögiviljad igasugusel kujul – niisama 
näksides, salatites, toitude koostises. Toidusoovi
tustes ei loeta köögiviljade hulka kartulit, mis on 
koos teraviljadega tärkliserikaste toitude grupis. 
Ja tasub siinkohal veel rõhutada, et eestimaine toit, 
nii puu kui köögivili, nii liha kui piim, olgu ikka 
eelistatult toidulaual. Nii toetame oma põllumajandust 
ja loomakasvatust, aga kodumaine tooraine on meile ka 
kõige omasem ja kindlasti kõige puhtam. Köögiviljade 
teemale on meil pühendatud täna Tervise Edendaja 
kaks keskmist lehekülge.

Teine, praegu akuutne teema, on kloordioksiidi 
manustamine lastele. Noored emad, palun uskuge ja 
usaldage oma perearsti, kes on õppinud kümme aastat 
ülikoolis! Igasugused grupid Facebookis ja mujal, kus 
jagatakse tervisealast informatsiooni, on ebausaldus
väärsed allikad. Teie laps on kõige tähtsam ja tema 
tervist ei tohi tahtlikult rikkuda! Isegi kui see tuleb 
siirast rumalusest. 

Tublid tegijad

on loogiline jätkata tööd 
sotsiaalministeeriumis, kus 
kümne aasta jooksul maakon
nas omandatud kogemused 
kindlasti kasuks tulevad. 
Nominendid:
Juuru hooldekodu 
Nele Aus - Juuru Eduard 
Vilde kooli õpetaja 

Õie Orulaid  Juuru SOS 
Lasteküla kasvataja 
Mare Käpp - Rapla Maakon
na Puuetega Inimeste Koja 
juht 
Kristiina Vanem -  kaua
aegne Kohila vallavalitsuse 
lastekaitsetöötaja 
Kairi Matetski - Juuru 

hooldekodu hooldaja 
Eilo Vulf - Juuru hooldeko
du hooldaja 
Valve Öpik - Juuru hoolde
kodu hooldaja 
Monika Pavelson - Rapla 
hooldekeskuse avahooldus
töötaja 
MTÜ Peretugikeskus 
Vanaema juures 
Vaike Kunn - Rapla hoolde
keskuse hooldustöötaja 
Ellen Rüütel - Rapla 
piirkonna vabatahtlik eakate 
sotsiaalelu edendaja 
Helmi Laoväli - vabatahtlik 
Raplamaa vaimupuudega 
inimeste tugiühingus 
Viljar Parm - MTÜ Rapla
maa Vaegkuuljate Ühingu 
esimees 
Kaja Heinsaar - Kaiu 
vallavalitsuse sotsiaaltöö
spetsialist 
Kristina Lett – Kehtna valla 
sotsiaalnõunik

Raplamaa 
noorsootöötaja 2015
Veronika Paletzky on 
Kohila avatud noortekes

kuse juhataja. Tähelepanu 
noortele ei ole ainult 
valla keskuses, vaid teave 
ja kaasatus on paremini 
jõudnud ka valla äärealade
le. Suurenenud on kaasatud 
noorte ja huvitegevuste 
arv noortekeskuses. Kohila 
noortekeskuse ruumid ja 
tegevuste sisu on pidevas 
uuenemises. Noortekeskuses 
käib palju erinevaid rahvusi. 
Igapäevaselt räägitakse seal 
vähemalt kolmes keeles. 
Noortekeskuses töötab 
ka kaks rahvusvahelist 
vabatahtlikku   Veronika 
tegeleb rahvusvaheliste 
projektidega.

Nominendid:
Kaire Soomets – Kehtna 
valla endine noorsootöö 
spetsialist  
Tarmo Rahuoja – ATO 
spordiklubi juht 
Nele Hulkko - Rajaleidja 
karjääriinfo spetsialist 
Helen Hints - Raikküla 
avatud noortekeskuse 
juhataja 

Kaiu, Kohila, Raikküla, Kehtna, Rapla ja Käru omavalitsused osalesid konkursil "Kõige turvalisem vald 2015".  Peapreemia 
võitis Raikküla vald. 

Veronika Paletzky - Raplamaa noorsootöötaja 2015.
Tõnis Vaik - Raplamaa sot-
siaaltöötaja 2015.

Õie Kopli - Raplamaa tervisedendaja 2015.

Fotod: Siim Solman
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Puu ja köögiviljade maailm 
on suur, põnev ja täiustub 
üha. Keskmise eestlase toidu
laual on kindlasti vähemalt 
1520 erinevat köögivilja ning 
sama arv puuvilju ja marju. 
Lõplikku maailmas olemas 
olevate köögiviljade arvu aga 
ei olegi võimalik tuvastada, 
sest see rida täieneb iga päev. 
Number ulatub kindlasti tu
handetesse.

Seda, et marjad, puu ja köö
giviljad on igati tervislikud ja 
kasulikud, teavad kindlasti 
kõik. Juba vanad kultuurrah
vad ja rahvatargad kasutasid 
köögivilju haigete ravimiseks. 
Vanades seisukohtades on ko
hati palju naiivset, arhailist, 
kuid kindlasti nii mõndagi 
väärtuslikku, ka seda, mida 
teadus pole suutnud veel tões
tada. Rahvameditsiini järgi 
puhastab köögivili inimkeha 
kahjulikest jääkainetest, võib 
nii toniseerida kui ka rahusta
da. Peale selle vaigistada valu, 
parandada haavu ja taandada 
põletikke. Igal juhul korrastab 
ta kõhtu ja aitab eemaldada 
organismist liigset vedelikku. 

Suure vee (8095%) ning 
piiratud süsivesikute, rasva 
ja valgusisalduse tõttu on 
nende energeetiline väärtus 
madal (100 g annab keskmiselt 
ainult 84 kcal), kuid seeeest 
on nad olulised vitamiinide 
ja mineraalainete allikad. 
Eriti tähtsaks tuleks pidada 
köögiviljades leiduvat kestai
net, mis aitab paremini läbi 
viia seedetegevust. Viljades 
leiduvad maitse, värvi ja 
aroomiained soodustavad aga 
söögiisu tekkimist.

Koolis bistroos seistes ja 
erinevas vanuses sööjate toi
duvalikut vaadates tundub 
tihti, et köögiviljad on siiski 
põlu all. Kui külm toorsalat 
on veel küllaltki harjumus
pärane, siis sooja köögivilja
lisandi küsimine on pigem 
erand. Seda kinnitab fakt, et 
külma salatit valmistatakse 
koguseliselt rohkem kui sooja 
lisandit. Sellise valiku põh
juseks on aga harjumus ning 
vähene huvi teadlikult oma 
toidulauda rikastada. Kindel 

on ka fakt, et köögiviljaga 
on sinasõbrad pigem naised 
kui mehed. „Mulle malts ei 
maitse,“ on üks kõnekamaid 
väljendeid, mida kuulnud 
olen. Kuidas siis selle asjaga 
algust teha?

Esimeseks võimaluseks on 
leida erinevaid toiduvalmis
tamise võtteid juba endale 
tuttavatele viljadele. Supis 
keedetud porgand maitseb üht
moodi. Hautatud, praetud, vo
kitud, grillitud, marineeritud 
või ahjus küpsetatud porgand 
aga hoopis teistmoodi. Tean 
kirglikke keeduporgandi vih
kajaid, kes samas jumaldavad 
võis praetud ja apelsinimahlas 
hautatud porgandeid. Ja kui 
ükski kuumtöötlusvõte loo
detud edu ei taga, jääb alati 
võimalus proovida paljusid 
vilju ka toorelt. Vilju, mis tava
päraselt toorena me söögilaual 
on ja kuumtöötlust ei taha, 
võib katsetada marineeritult, 
hapendatult ja kuivatatult.

Teine võimalus oma har
jumusi muuta  ja toidulauda 
rikastada on katsetada uute 
köögiviljadega. Loomulikult 
sõltub nendega harjumise ker
gus paljus inimesest endast. 
Osa on meist sündides juba 
köögiviljausku ja proovivad 
neid julgelt erinevatel viisidel. 
Teised on aga iga uue maitse ja 
tekstuuri suhtes umbusklikud 

ja tõrjuvad. Siinkohal aitab 
teist sorti inimesi kindlasti 
teadmine, et iga uue maitsega 
harjumine võtab inimestel 
510 korda aega. Nii ei tasu 
esimese harjumatu maitse 
puhul loobuda, vaid vähemalt 
viiel korral veel proovida. 
Kindlasti on oluline, et köögi
vilju ei kuumtöödeldaks liiga 
pehmeks.

Kuna puuviljade ja marjade 
söömine on meil oluliselt pa

remal järjel kui köögiviljade 
oma, siis annaksingi teile 
pigem ülevaate mõningate 
keskmise eestlase jaoks tava
päraste köögiviljade kasulik
kusest ja lisaksin juurde sama 
liigi võibolla vähemkasutatud 
alternatiivseid köögivilju. 

KAPSAS on vana kultuur, 
mida kasvatati juba üle 4000 
aasta tagasi. Andmed kapsa 
laialdasema kasvatamise kohta 
Euroopas on 8. sajandist.

100 g kapsas on: 1,8% valke, 
5,5% süsivesikuid (neist 2% 
suhkruid), 1,2% mineraal
aineid, 30 mg Cvitamiini 

(lillkapsas on 
70%). Eriti Cvi
tamiinirikkad 
on peakapsa 
säilitussordid. 
Ka hapukapsas 
säilib Cvitamiin 
pikka aega. Kap
sast on peetud 
lausa imerohuks. 

Madal süsivesikute, samal 
ajal kõrge mineraalainete ja 
vitamiinisisaldus teeb ta väga 
kohaseks suhkruhaigetele. 
Kapsa spetsiifiline kibe maitse 
on tingitud temas sisalduvaist 
sinepiõlidest.

Kapsast saab valmistada 
jumalikke toorsalateid. Ka
sutades juustunuga, köögi
viljakoorijat või mandoliini, 
saate eriti peene ja mahlase 
ribastuse. Kastmeteks salatile 

sobivad sidruni, apelsini
mahlaõlikaste, majoneesi, 
hapukoore või jogurtikaste.

Kapsast saab keeta, hautada, 
teha kotlette, rulle, erinevaid 
täidiseid, vormitoite jne. Ta
valiselt maitsestatakse kapsa
toite köömnetega, mis samuti 
soodustab seedimist. Kindlasti 
võiks proovida ja katsetada 
basiiliku, estragoni, aedha
rakputke, hariliku kurgirohu, 
piparmündi ja rosmariiniga. 
Üks minu lemmiksalateid 
on Saksamaalt pärit värske 
punasekapsa salat pähklite, 
punase sibula ja sinepi vineg
rettkastmega. 

Rooskapsas ehk brüsse-
li kapsas – süüakse ainult 
kuumtöödeldult. Lisage voki
roogadele, hautistele, suppi
dele, kastmetele.

Kähar peakapsas ehk 
savoia kapsas – imeilusa 
värviga ja tugeva tekstuuriga 
kapsas, mida saab kasutada 
täpselt samamoodi nagu ta
valist peakapsast. On olemas 
ka kähar lehtkapsas, mida 
tavaliselt toorelt ei sööda. 
Parim on ta püreeritult kar
tulipudrule või ribastatult 
vokiroale lisada.

Nuikapsas – imelise magusa 
maitsega ja krõmpsuva teks
tuuriga vili, millest valmistada 
värsket salatit või keeta supis, 
hautada liharoogades ja täita. 
Lehti saab kasutada nagu spi
natit. Maitsestamiseks sobib 

sidrunimahl.
Merikapsas – keedetuna 

terava kastmega, küüslaugu
ga võis pruunistatud, toorelt 
vinegrettkastmes. 

PORGAND – kasvatatud 
tuhandeid aastaid. Tõenäoli
selt tekkis aedporgand rohkete 
alaliikide ja teisendite va
helise ristumise tulemusena 
KeskAasias esimesel aasta
tuhandel. 

Afganistani porgandi värv 
oli violetne. Euroopas levisid 
valged, punased ja kollased 
porgandid. Alles 19. sajandist 
tuntakse oranži värvi por
gandeid.

Porgand on eriti väärtuslik 
oma kõrge karotiinisisalduse 
poolest (4…8mg), sest orga
nismis muutub karotiin Avi
tamiiniks. Karotiini tarvitab 
inimese organism kolm korda 
rohkem kui puhast Avitamii
ni. Toore porgandi karotiinist 
omastab organism 10%, kuid 
rasva lisamisel tõuseb karo
tiini omastatavus 8590%ni. 
Siit järeldus  söögem porgan
di toorsalateid koos praetud 
toitudega. Märkimisväärsel 
hulgal on porgandis ka Bgrupi 
vitamiine ja vitamiine PP, D, C 
ja A. Eriti tuleks rõhutada por
gandi mineraalaineterikkust. 
Porgandis on palju suhkruid 

(815%) ja ta on rikas amino
hapete poolest.

Porgand on kogu põhja
poolkeral üks tähtsamaid 
tervislikke talviseid köögi
vilju, eriti kasulik on ta kas
vavatele lastele. Regulaarne 
porgandisöömine suurendab 
vastupanu nakkushaigustele, 
mõjub soodsalt nägemisele, 
vereloomele, ainevahetusele 
ja närvisüsteemile.

Porgandi kasutamise või
malused köögis on piiritud, 
ainuüksi tema kauni värvi 
pärast tasub teda kõikvõi
malikes toitudes proovida. 
Sobib nii soolastesse kui ka 
magusatesse roogadesse. Üks 
kaunimaid ja maitsvamaid 
roogi on pallikujuliseks lõi
gatud värviliste porganditega 
pärlkuskuss, kus on ka herned 
ja pärlsibulad.

SELLER on vana kultuurtaim, 
mis enne köögiviljana 
kasutusele võtmast oli 
VanaEgiptuses, Kreekas ja 
Roomas rituaaltaim, leina 

sümbol. Samuti pärjati 
olümpiavõitjad õlipuuokstest 
ja sellerilehtedest pärgadega. 
Hiljem krooniti Roomas 
selleripärgadega lauljate ja 
luuletajate võistluste võitjaid. 
Tänapäeva kreeklastele 
on seller õnne sümboliks 
ja temaga kaunistatakse 
eluruume.

Tänapäeva kõige tähtsam 
selleriteisend on juurseller, 
mis arenes Itaalias 16. sajandil 
ja on nüüd levinud kogu maa
ilmas. Peamised kasvualad on 
Kesk ja Ida–Euroopas, kus ta 
on üks tähtsamaid talviseid 
juurvilju.

Nii nagu eelnevadki köögi
viljad sisaldab ka sellerijuur 
erinevaid vitamiine (C, B6) ja 
mineraalaineid (fosfor, kaa
lium ja magneesium).

Seller parandab söögiisu 
ja soodustab seedimist. Ta 
on tuntud kosutusvahend, 
suurendab nii vaimset kui ka 
füüsilist töövõimet.

Sellerijuur annab meeldiva 
maitse puljongitele ja suppi
dele. Olen ise vaimustuses 
Waldorfi salatist, kus kasu
tatakse sellerijuurt, õuna ja 
kreeka pähkleid (sobivad ka 
muud pähklid). Teda sobib 
suurepäraselt kasutada vormi
toitudesse ja hautistesse.

Varsseller– süüakse nii 
toorelt kui ka 
kuumtöödeldult. 
Suurepäraselt 
sobib kokku lin
nuliha, juustu, 
mereandide ja 
munadega. Sa
latid, võileivad, 
supid, hauti
sed, kastmed, 

pirukad, pasta ja riisiroad. 
Varsselleri kasutusala on 
piiramatu.

Apteegitill ehk fenkol kas
vab edukalt ka Eesti perenaise 
peenral. Sarnaneb oma teks
tuurilt varssellerile. Lagritsa 
aroomiga vili sobib söögiks nii 
toorelt kui ka kuumtöödeldult. 
Teda kasutatakse täpselt nagu 
varssellerit. 

TOMAT kodukoht on Kesk
Ameerikas. Tomati nimetus 
on tulnud nahua suguharu 
keelest, kus seda taime ja vilja 
nimetati tomalt. On andmeid, 
et Peruu indiaanlased tundsid 
tomatit kui söödavate viljadega 
taime juba 5 sajandit e.m.a.

Euroopasse toodi tomat 15. 
sajandil, pärast Ameerika 
avastamist Kolumbuse poolt. 
Esialgu oli Euroopas tomati ni
meks kuldõun. Eestisse ilmus 
tomat 20.sajandi alguses ning 
põhjustas palju võõristust ja 
umbusku.

Tomat on kõrge dieetilise 
toiteväärtusega köögivili. 

Vilju, mis tavapäraselt toorena me 
söögilaual on ja kuumtöötlust ei 
taha, võib katsetada marineeritult, 
hapendatult ja kuivatatult

Köögivilju on võimalik kasutada   mitmekülgselt 
Liis Läll 
Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli toitlustusõpetaja

Kas mäletate oma esimest kohtumist porgandi-
ga? Kindlasti mitte, sest olite siis ilmselt beebi. 
aga Hiina kapsaga? Tõonäoliselt mäletavad seda 
kõik vähemalt üle 30 aasta vanad lugejad ja seda 
Hiina kapsa, kurgi ja tomatisalati kujul. aga kas 
te olete kohtunud apteegitilliga? See on paljudel 
teist kindlasti veel ees, kui te muidugi viljale 
endaga kohtumiseks võimaluse annate.

Porgandi kasutamise võimalused 
köögis on piiritud, ainuüksi tema 
kauni värvi pärast tasub teda 
kõikvõimalikes toitudes proovida.
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Kalorsus on küll madal, kuid 
väärtus seisneb vitamiinide, 
orgaaniliste hapete ja mi
neraalsoolade sisalduses. 
Tervisliku tähtsusega on ka 
tomati värvaine, pigmendid. 
Täiskasvanul katab 100 g to
mateid päevas karotiini ja 
200 g tomateid Cvitamiini 
vajaduse, samuti sisaldab üks 
klaas tomatimahla ligikaudu 
poole inimese päevasest vita
miinivajadusest. 

Tomatis olevad mineraal
soolad ja orgaanilised happed 
mõjutavad soodsalt seedeorga
nite ja neerude talitlust ning 
pidurdavad kahjulike bak
terite toimet seedeelundites. 
Tomateid soovitatakse süüa 
ka sugunäärmete talitluse 
stimuleerimiseks. Väidetakse 
samuti, et tomati rohke tar
vitamine mõjub vererõhku 
alandavalt, seega kasulik 
hüpertooniatõve korral.

Tomati kasutamine meie 
köökides on igapäevane. Ka
sutatakse salatites, võileiva
pealsena, suppides, kastmetes, 
hautistes, vormitoitudes, küp
setistes jne. Ka tomati puhul 
võiks kasutada maitsetaimi  
basiilikut, estragoni, peterselli 
jm. Asi, millest keegi näppe 
eemal hoida ei saa, on tomati 
krõpsud  viiluta, maitsesta ja 
kuivata. 

Kirsstomat – parimad 
värskelt, poolitatult ja vinnu
tatult ning grillitult. Olemas 
erinevaid värve ja on ka talvel 
kaubanduses suhteliselt hea 

maitsega.
Kollane tomat – magusama 

maitsega kui punased sordid. 
Äärmiselt hea võileivale, koos 
juustuga ja suure tomatisi
saldusega salatitesse. Parim 
maitse tuleb esile ilma kuum
töötlemata. 

PAPRIKA - 7000 aastat 
vana kultuurtaim on pärit 
LõunaAmeerikast ja jõudis 
ülejäänud maailma pärast 
Kolumbuse esimest reisi 
Ameerikasse.

Punapipar on Cvitamiini 
allikas number üks. Kui arves
tada, et täiskasvanud inimene 
vajab päevas keskmiselt 80 
mg Cvitamiini, siis on vaja 
päevase tarbe rahuldamiseks 
süüa vaid 35 grammi värs
ket maguspipart (kibepipar 
sisaldab veelgi rohkem kui 
paprika).

Paprika soodustab seedi
mist ja on antiseptilise toi
mega. Mõnel inimesel tekitab 
paprika seedehäireid, kuid 
neid saab vältida, kui süüa 
kooritud kaunu.

Paprikatki saab samal moel 
kasutada kui tomatit. Lisaks 
annab paprika oma kaunite 
värvidega silmailu, muutes 
toidud rõõmsaks. 

KIbEPIPA ehk tšilli. On 
erinevate tulisuse astmetega 
vili, mille kasutamine on eriti 
populaarne Aasia maades. 
Annab toidule juurde tulisust, 

mis osale eestlastest väga 
istub, kuid üldiselt oleme tšilli 
kasutamisel tagasihoidlikud. 
Sobib elevuse lisamiseks igale 
poole, ka magustoitudesse. 

AEDUbA on Kesk ja Lõuna
Ameerikast pärit kultuur. 
Hispaanlased tõid aedoa 16. 
sajandil Euroopasse. Seda 
hakkasid kasvatama ka 
türklased, kelle järgi anti 
talle teine nimi – türgi uba. 
Eriti suured pinnad on aedoa 
all Kesk ja LõunaAmeerikas, 
Aafrikas ja Euroopas Balkani 
poolsaarel.

Nii meil kui jahedamates 
piirkondades kasvatatakse 
rohkem madalakasvulisi va
ravalmivaid sorte, rohkem 
roheliste kaunte ja seemnete 
saamiseks. Aedoa seemned 
sisaldavad kuni 20% valku, 
50% süsivesikuid, ligi 2% 
rasva.

Suure kaaliumi ja teiste mi
neraalsoolade sisalduse tõttu 
sobivad oad dieettoiduks vere
soonte lubjastumise ja südame 
rütmihäirete all kannatavatele 
inimestele. Inimese seedekulg
la omastab aedoavalku veelgi 
paremini kui kalavalku. Juba 
aastasadu on aeduba tarvita
tud veresuhkru vähendajana. 
Teda on tarvitatud tursete 
vähendamiseks ning sapi ja 
neerukivide lahustajana. Aed
ubade sage söömine annab 
häid tulemusi liigesepõletike 
ja podagra korral, peale selle 
on neil ka mikroobivastane 
toime.

Kõige meeldivamad on just 
aiast toodud aedoad väheses 
vees keedetuna, või veelgi 
parem aurupotis, ja siis üle 
valada sulavõiga. Tuntud 
autojuhtide toit on aedoad 
tomatikastmes koos praetud 
suitsusingiga. Lisage ube 
suppidesse, hautistesse, vor
mitoitudesse, küpsetage ahjus 
erinevate kastmetega üle jne.

Läätsed – müüakse kuiva
tatuna. Üks esimesi toiduks 
kasvatatavaid kultuurtaimi, 
mida on kümneid erinevaid 
liike. Enim kasutatakse sup
pides ja keedetuna salatites, 
hautistes ja riisiroogades. 
Läätsi võib idandada või ja
huks jahvatada.

Kikerhernes – müüakse 
nii kuivatatult kui ka konser
veeritult ja kasutatakse nagu 
herneid. Tervelt salatites, hau
tistes, kuskussis; püreerituna 
supis või kastmes. Kikerher
neid võib idandada või jahuks 
jahvatada, mida siis kookide 
taignasse lisada.

Olge avatud, katsetage ja te 
avastate, et maitsete maailm 
on rikas, tervis parem ning 
maailm rõõmsam.

Köögivilju on võimalik kasutada   mitmekülgselt 

Pole põhjust nukrutsemiseks: enamasti järgneb "halvale" nädalale suurepärane 
kaalulanguse nädal. Vahel tundub, et kaaluleastumine on vastik, sest numbrid, mida 
kaalumasin näitab, ei meeldi. mida varem aga silmad seda ebameeldivat numbrit  
näevad, seda kiiremini jõuad soovitud eesmärgile. Kaal on masin, Kaal on aus, 
Kaal on sõber.

mida peaks  muutma, et sõprus oleks mõlemapoolne?
Tee plaan: vaata üle ka tervisliku toidu kogused, kas sööd ikka hommikusöögi, 
lõunasöögi ja õhtusöögi? Kas spordiriided pole kapi kaugemasse nurka ununenud? 
Hinda olukorda ,kus hetkel oled ja tee muudatused. Kaalu end iga nädal kindlal päeval,  
liiga tihe kaaluleastumine ei anna tõelist tulemust. iganädalase kaalumise eesmärk 
on saada tagasiside eelmisest nädalast. Ära keskendu  ainult numbritele, vaid täida 
oma plaani. ole uhke enda üle ja hinda juba saavutatut. Tule jaga oma kogemusi ka  
Figuurisõpradega.

Figuurisõbrad grupi KAAL on ka Sinu sõber. Sõbrad kohtuvad kolmapäeviti kell 
17.30 Rapla Haigla saalis.

Rapla Figuurisõprade  mentor Taimi 
www.figuurisobrad.ee

KOOLITUS TOITLUSTUSVALDKONNA 
ETTEVÕTJATELE 
2. novembril kella 10-16.45 

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis

Koolituse eesmärk: tõsta köögiviljade kasutamise populaarsust ning oskusi
Teemad: Trendid toitlustuses;  trendid köögiviljade valikus, köögiviljatoitude  
tehnoloogilistes valmistusviisides ning serveerimises; vähemlevinud köögiviljadega 
tutvumine, rühmatööd.
Koolitajad: Liis Läll ja Anne Kersna

Tahad kiiresti 
eesmärgile jõuda ja 

tunned end 
pettununa, kui 

mõnel nädalal on 
kaalulangus vaid 

100 g. 

Toitumisprogramm Nutridata 
Toitumisprogramm koosneb kahest  tasandist:  tavakasutaja ja ettevõtja ehk nn 
toitlustajatasand. Programm võimaldab igapäevaselt täita toitumispäevikut või 
sisestada menüüd ning neid andmeid analüüsida. Menüüsse ja toitumispäe-
vikusse sisestatavate toitude andmed pärinevad Tervise Arengu Instituudi 
hallatavast toidu koostise andmebaasist, kust leiab andmeid ligi 2500 Eestis 
tarbitava toidu koostise ning 59 toitaine kohta.

www.nutridata.ee

Koolituspäev  on ettevõtetele TASUTA.

Palume registreeruda koolitusele 
elektroonselt www.raplamv.ee/tervis.   
Lisainfo 528 4090 või 484 1124 või 
e-post: laasner@gmail.com

 

 

Programm "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014"on 
rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt

Noortefoorumi 
tervisesaade  eetris 

27. septembril  kell  15.
Stuudios Liis Läll ja 

teemaks tervislik toitumine
Kõiki tervisesaateid on võimalik järelkuulata 
aadressilt  www.treraadio.ee/kordus
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Tervise Edendaja   R
aplam

aa Sõnum
id  23. septem

ber 2015

Ülle Laasner 
maakonna tervisedendaja

Oma traditsiooniks kujune
nud igaaastasel suvekooli 
üritusel said tänavu 2. au
gustil lasterikkad pered osa 
ka kahest tervisekoolitusest. 

Kauaaegne vetelpäästja ja 
koolitaja Eimar Täht  rääkis 
veeohutusest, sealhulgas ka 
sellest, kuidas rannas end 
hoida  nii vees kui päikese 
käes. 
  Sirle Blumberg pani nii 
lapsevanemad kui ka noored 

arutlema suguhaiguste, oo
tamatu raseduse ja uimastite 
proovimise teemal. Koostöö 
Raplamaa Lasterikaste Pe
rede Ühendusega on kestnud 
juba mitu aastat ning va
nemate tagasiside on olnud 
väga positiivne.

Eesti Punase Risti Raplamaa Selts korraldab:

24. september esmaabi 8-tunnine lühikoolitus 
27. oktoober esmaabi 8-tunnine lühikoolitus 
18.-19. november esmaabi 16-tunnine põhikoolitus 
 
Koolitused toimuvad Raplas Mahlamäe 8-3 kl 9-16 
Täpsem info ja registreerimine raplamaa@red-
cross.ee või telefoni 53479168

Pilvi Pregel
maakondliku koolipõhise ter-
visedenduse koordinaator

Kaisma jahimajas said 14. 
augustil traditsiooniliselt 
kokku Raplamaa tervisteden
davate lasteaedade ja koolide 
tervisenõukogude liikmed, 
kes huvitusid ühiselt oma 
meeskondade võimestumi
sest, et taas uuel õppeaastal 
kogu laia tervisevaldkonda 
kogukonnas koordineerida. 

Koolitajaid oli seekord 
kaks. Esimesena juhtis 
mõttetegevust Elo Paap, 
kes aitas meeskondi õppida 
end paremini määratlema 
tervisemaastikul inimesena 
ja tervisenõukogu liikmena. 
Nii lasteaia kui kooli ini
mesed arutlesid taas selle 

üle, kui oluliseks nad peavad 
oma panust paikkonna ter
viseteadlikkuse tõstmisel, 
julgustasid üksteist võtma 
rohkem vastutust ning õp
pisid ka julgemalt kaasama 
ehk andma vastutust.  

Väga looduskaunis kohas 
leiti aega pikemaks jalu
tuskäiguks, söödi maitsvat 
kalasuppi ja tehti palju 
mõttetööd, seda kõike tead
misega, et õhtune inspirat
sioonikoolitus paneb ile 
punkti. 

Harald Lepisk jõudis 
lühikese aja jooksul saata 
kõik osalejad fantaasiareisile 
kaugetesse ja müstilistesse 
paikadesse, aitas teiste mõt
teharjutuste abil igasühes 
endas leida see, mis tõstab 
nende energiataset ja aitab 

argipäevas särada. Eesmärk 
oli elust vaimustuda ja seda 
vaimustust siis jagada ümb
ritsevatele. Kokkusaamine 
lõppes ühise õhtuse koos
viibimisega, mille käigus 
jagati kogemusi ja käidi 
ujumas.

Lõpetuseks inspiratsioon.
ee lehelt Harald Lepiski 
väesõnad iseendale: „Elan 
erakordselt. Naudin noorus
likult. Sihin suurelt. Loon 
lennukalt. Teen targalt. 
Annan avameelselt. Tänan 
tõeliselt.“

Korraldusnaiskond tänab 
osavõtjaid ja meie maakonna 
tervisetegutsejaid ning usub, 
et sellest päevast saadud 
laeng kestab ka artikli il
mumise päeval. 

Lasterikkad pered osalesid tervisekoolitusel

Haiguste ennetamise 
ja tervisekontrolli 
võimalused Raplamaa 
haiglas.

*Haigla polikliiniku protse
duuride kabinetis tehakse 
sünnimärkide uuringut ehk 
teledermatoskoopiat. Eriala
arst ehk dermatoloog annab 
hinnangu ekonsultatsiooni 
vahendusel ja seega saate 
professionaalset meditsiinilist 
nõu oma kodukohas. Sünni
märkide uuring on oluline 
järjest sagedamini esineva 
naha pahaloomulise kasvaja 
melanoomi välistamiseks või 
varases staadiumis avasta
miseks.

*Funktsionaaldiagnos-
tikaks on haiglas uued 
ruumid, mis võimaldab 
laiendada uuringute mahtu. 
Ühes kabinetis asuvad EKG ja 
spirograafia, teises saab teha 
koormustesti. Samades ruu
mides nõustame patsiente ja 
paneme peale Holterseadmed 
ööpäevase vererõhu ja süda
merütmi jälgimiseks. Haigla 
on kaasajastanud uuringu
teks vajalikku aparatuuri, 
rakendanud koormustesti uue 
süsteemi (GE Healthcare) koos 
uue tarkvaraversiooniga Car

diosoft. EKG uus salvestamise 
süsteem võimaldab tulemuste 
võrdlemist varasemalt tehtud 
EKGdega. 

*Aparaatne füsioteraapia 
on üks võimalikke füsioteraa
pia vorme. Seda saab kasutada 
üksikul kujul, aga ka kombi
neerida näiteks liikumisravi, 
massaaži või teiste füsioteraa
pia ravi võimalustega. Uued 
kaasaegsed aparaadid asuvad 
haigla elektriravi kabinetis.

*Klassikaline massaaž 
on täiendav võimalus am
bulatoorses ja statsionaar
ses taastusravis. Kaasaegse 
massaažilauaga varustatud 
massaažikabinet asub haigla 
ravivõimlemise saali kõrval.

* Sportimisel on oluline 
jälgida oma tervist, on vaja 
hinnata füüsilise koormuse 
mõju ning õigeaegselt avasta
da sellega kaasneda võivaid 
negatiivseid tagajärgi. Spor-
dimeditsiiniline tervise-
uuring annab ülevaate teie 
tervislikust seisundist. Selle 
peamiseks eesmärgiks on teha 
kindlaks vastunäidustused või 
osalised piirangud spordiga 
tegelemiseks ning selgitada 
välja terviseriskid. Arvestades 
eelnevaga, on uuring abiks 
sportliku tegevuse planeeri
misel ja oluliseks lisainfoks 
treeneritele. Uuringule on 

oodatud nii tervise, harras
tus kui ka tippsportlased ja 
spordiga alustajad. Samuti on 
uuringule oodatud kõik, kes, 
tulenevalt oma elukutsest, 
tööst või ka huvist, soovivad 
terviseuuringu läbimisega 
saada teavet oma tervise ja 
terviseriskide kohta.

*2015. aastal kutsutakse 
Eesti naisi nii rinnavähi kui 
emakakaelavähi sõeluurin
gule.

Rinnavähi sõeluuringule 
on oodatud 1953, 1954, 1955, 
1957, 1959, 1961, 1963, 1965 
aastal sündinud naised. Mam
mograafi buss sel aastal Rapla 
haigla juurde enam ei tule. Kel 
uuringul käimata, saab infot 
küsida telefonil 6274470.

Emakakaelavähi sõeluu-
ringule peaksid käesoleval 
aastal jõudma 1960, 1965, 1970, 
1975, 1980, 1985 aastal sündi
nud naised. PAPtesti tehakse 
haigla naistenõuandlas.

*Rapla haigla protseduu-
ride kabinetis saate  vaktsi
neerida sesoonse gripi, HPV 
(inimese papilloomviiruse), 
puukentsefaliidi, A ja Bhepa
tiidi vastu (info tel 4890736)

Osa nimetatud uuringutest 
on tasulised, täiendav info 
polikliiniku telefonil 4844050 
ja haigla kodulehel www.
raplahaigla.ee 

Teie TERVISE heaks!
Tervistedendavate lasteaedade 
ja koolide suvekool 2015

Raplamaa Haigla info

Rapla maavalitsuse 
projekt „Kogukondlik 
ennetustegevus ris-
kinoortega ja võrgus-
tikutöö edendamine 
Rapla maakonnas” 
hakkab lõppema.

Sel aastal on toimunud mit
med koolitused võrgustikele: 
noorsootöötajatele seiklus
kasvatuse koolitus 29. jaanua
ril ning 14.15. mail, omavalit
suste meeskondadele 28.29. 
aprillil võrgustikukoolitus, 

kus esinesid AMI koolitajad 
Ene Velström ja Koidu Tani
Jürisoo ning Viivi Neare.  
Seiklusringi lapsed said 
kõik koos kokku 14.16.juu
nil Karitsa jahibaasis, kus 
üheksa valla 70 seiklusringi 
osalist vanuses 7 – 18 eluaas
tat said koolitust esmaabi, 
tuleohutuse, veeohutuse, liik
luskasvatuse ja ellujäämise 
teemadel. Andres Lääne tegi 
poistele seikluskasvatust, 
Enel Eha õpetas tüdrukutele 
ilus olema, kõik meeskon
nad tegid vahvad isetege
vuskavad, võistlesid spordis 
ning kõige atraktiivsem 

ning põnevam oli muidugi 
pääste ja politseiolümpia. 
Tulemas on veel noorsoo
töötajate ja sotsiaaltöötajate 
õppereis Tartumaale tutvu
maks parimate omavalitsuse 
tasandi võrgustikutöö prakti
katega. 6. novembril toimub 
aga projekti lõpukonverents 
Rapla maavalitsuse suures 
saalis, kuhu on oodatud kõik 
võrgustikuliikmed ning 
huvilised. Projekti raames 
valmib ka kriisiolukorras 
käitumise juhendmaterjal 
koolidele ja noortekeskustele 
ning võrgustikumudel oma
valitsustele.

Rapla maavalitsuse projekt 
hakkab lõppema Eleen Laasner

Rapla haigla polikliinikus 
võtavad patsiente vastu psüh
hiaatrid Lily Kanter, Lembe 
Ermos, Eneken Allikmäe, 
Katrin Orav ja Tamara Ba
bitševa. Lembe Ermosel on 
kogemus ka laste ja noorukite 
psühhiaatrina. Ambulatoor
selt nõustavad nii lapsi kui 
noorukeid ka teised psüh
hiaatrid.

Vastuvõtu järjekorrad psüh
hiaatrile on Rapla haiglas 
suhteliselt pikad, seetõttu võib 
arst teid pärast esimest visiiti 
saata edasi vaimse tervise 
õe juurde. Esmaspäeviti on 
haiglas vaimse tervise õe 
Aimra Toosti vastuvõtt. Ta 
on läbinud tutvumiskoolituse 
PõhjaEesti Regionaalhaiglas, 
millel on pikaajaline kogemus 
vaimse tervise õe iseseisvas 
töös. 

Vaimse tervise õde oskab 

patsiente juhendada ja õpe
tada, samuti on tal oskust 
ja aega juhendada vajadusel 
ka haige pereliikmeid, seal
hulgas töö ja elukorralduse 
osas, tutvustada sotsiaalabi 
võimalusi ja vajadusel leida 
kontakt haigla või omavalit
suse sotsiaaltöötajaga.

Vaimse tervise õde hin
dab vastuvõtu ajal patsiendi 
seisundit, nõustab püsivate 
tervisekaebuste korral ja va
jadusel konsulteerib arstiga. 
Õel on patsiendi jaoks aega 
50 minutit. Vajadusel teostab 
õde ka mõned protseduurid, 
näiteks südame elektrokar
diogrammi (EKG). Vaimse 
tervise õel on oluline osa 
arsti poolt määratud ravimite 
toime ja kõrvaltoime välja 
selgitamisel. 

Raplamaa haigla pakub 
ja arendab psühhiaatrilise 
päevaravi teenust. Patsiendile 
koostatakse isiklik raviplaan, 

mille paneb paika meeskond, 
kuhu kuulub psühhiaater, 
kliiniline psühholoog ja vaim
se tervise õde. Kui patsiendil 
on muid haigusi ja tervisekae
busi, kutsutakse meeskonda 
lisaks vastava eriala arst.

Päevaravi võib hõlmata 
psühhoteraapiat, tegevus ja 
liikumisteraapiat. Psühhiaat
rilise päevaravi vajadus võib 
kujuneda statsionaarse ravi 
eelselt või haiglaravi järgselt. 
Selle vajaduse üle otsustab 
psühhiaater, kes annab ka 
täiendavaid selgitusi.

Psühhiaatrilist päevaravi 
koordineeriv doktor Lembe 
Ermos kinnitab, et abivajajaid 
on rohkem kui esmahetkel 
arvata oskame. 

Seega, kui tunnete, et vajate 
abi, registreeruge teie poolt 
valitud psühhiaatri vastuvõ
tule Rapla haigla polikliiniku 
registratuuri telefonil 484 
4050.

Psühhiaatriline abi Rapla haiglas

Tuletõrjevoolikut saab kasutada ka hüppenöörina. Foto: erakogu


